Nasze
działania
Nasze aktywności mają zakres lokalny i ponad lokalny. Działania
ponadlokalne związane są głównie z programem Biura Rzecznika Praw
wydawnictwami
oraz
internetowym
Osób
Uzależnionych,
poradnictwem prawnym. Biuro Rzecznika, to najbardziej znany nasz
projekt, odnotowujący wiele sukcesów. Wszystkich zainteresowanych
tą częścią naszych aktywności odsyłamy do Raportów Rzecznika,
dostępnych na naszej stronie internetowej.
Warszawski Standard Pomocy to działania skierowane do środowiska
lokalnego. Wspólnie z władzami Miasta i warszawskimi organizacjami
pozarządowymi, tworzymy nowe rozwiązania i adekwatny do potrzeb
model pomocy. w tym celu bierzemy udział w posiedzeniach i inicjatywach
miejskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii
i HIV/AIDS, współpracujemy też z Radą Opiekuńczą.

Stowarzyszenie
JUMP 93
Stowarzyszenie powstało w 2007 roku z inicjatywy osób objętych terapią
substytucyjną oraz ich przyjaciół z kręgu znanych warszawskich
specjalistów. Razem walczą o optymalizację polskiego modelu pomocy,
w tym o skuteczniejszy, dostępniejszy i bardziej humanitarny model
leczenia substytucyjnego.

Nasze założenia:
• działamy na rzecz optymalizacji modelu pomocy
• reagujemy na przypadki łamania praw uzależnionego pacjenta i innych
jego praw
• wspieramy i pomagamy rozwijać terapię substytucyjną oraz działania
z zakresu redukcji szkód
• świadczymy wszechstronną pomoc osobom i grupom wykluczonym
społecznie: nieprzystosowanym, dyskryminowanym, zakażonym HIV,
HCV, używającym narkotyków, opuszczającym zakłady karne
• wspieramy społeczeństwo obywatelskie

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z
nami!
Stowarzyszenie JUMP 93 | ul. Marszałkowska 85,
00-683 Warszawa |
Tel: +48 22 400 50 43 |
jump93@politykanarkotykowa.com
rzecznik@politykanarkotykowa.com
www.jump93.pl |
Poniedziałek-piątek w godz. 10:00 - 16:00

Nasze
działania
Poradnia Terapii Uzależnień Stowarzyszenia JUMP 93
pracuje w oparciu o zasady Redukcji Szkód. Poradnia jest
zarejestrowanym podmiotem leczniczym, świadczącym pomoc
osobom używającym narkotyków i ich rodzinom.

Poradnia prawna oferuje bezpłatne porady prawne oraz
prowadzenie spraw w zakresie sporządzania pism procesowych
dla osób używających substancji psychoaktywnych. Można
u nas uzyskać informacje o przysługujących klientowi
prawach.

Klub Pacjenta substytucyjnego. Ofertę kierujemy głownie
do
osób
uczestniczących
w naszych
programach
terapeutycznych.
Pomagamy
w poszukiwaniu
pracy,
zapewniamy dostęp do komputera, telefonu, faksu,
kserokopiarki i drukarki. Każdy uzależniony przychodzący
z ulicy może u nas skorzystać z prysznica, pralki, wypić herbatę
i skorzystać z kuchenki mikrofalowej.

Do poradni prawnej obowiązują zapisy telefoniczne:
22 400 50 43

Program CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy
program terapeutyczny dla osób powyżej 16 roku życia,
mających problemy z powodu używania marihuany i jej
przetworów. Program Candis jest istotnym narzędziem
stosowania zasady „leczyć zamiast karać”, w myśl Ustawy
o Przeciwdziałaniu Narkomanii, art. 72a.
Streetworking - działania środowiskowe. Wychodzimy
do naszych klientów odwiedzając miejsca ich spotkań, areszty
i zakłady karne. Dzięki tym spotkaniom wielu naszych klientów
rozpocznie terapię czy też uaktywni się w celu poprawienia
swojej sytuacji socjalnej, zdrowotnej czy prawnej.

Hostel
interwencyjny
zapewnia
bezpieczną,
krótkoterminową opiekę noclegową osobom, które znalazły się
w sytuacji kryzysowej, zarazem podjęły lub zamierzają podjąć
terapię z powodu uzależnienia. Pomagamy klientom
w odstawieniu bądź znacznym ograniczeniu używania
substancji nielegalnych i alkoholu, co pozwala im na
zażegnanie kryzysu, uzyskanie lub utrzymanie miejsca.

Redukcja Szkód to polityka i programy, które próbują przede
wszystkim zredukować niepomyślne zdrowotne, socjalne
i ekonomiczne
konsekwencje
dla
osób
używających
narkotyków,
ich
rodzin
i społeczeństwa,
wynikające
z przyjmowania przez osoby substancji zmieniających nastrój.

