150 Concord Street
Framingham, MA 01702

Recursos para Saúde Mental e Uso de Substâncias
Se você está passando por uma emergência, ligue 911.
Recursos
ADVOCATES SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA


Disponível se você estiver enfrentando uma saúde mental ou crise emocional.



Ligue para 1-800-640-5432 - este serviço está disponível 24 horas por dia, 7 dias por
semana.



Grupos de suporte virtual estão disponíveis - clique aqui para obter mais informações.

WAYSIDE - INTERVENÇÃO DE CRISE MÓVEL


Disponível para crianças que sofrem de saúde mental ou crise emocional.



Ligue para (508) 872-3333 para falar com um clínico de Wayside.



Este serviço está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Se você precisar de alguém para falar pelo telefone:
CALL2TALK


Um programa dirigido pela Mass 211 para saúde mental, apoio emocional e prevenção de
suicídio.



A assistência está disponível 24 horas por dia.



Ligue: 2-1-1 ou (508) 532-2255 ou Texto: C2T Para: 741741

Se você está procurando um fornecedor mental de saúde ou substância:
BEHAVIORAL HEALTH PARTNERS OF METROWEST


Uma colaboração de agências prestadoras de serviços locais com experiência em saúde
mental, uso de substâncias e dependência.
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Ligue para a Linha de Referência MetroWest no número 1-844-528-6800, de segunda a
sexta-feira, para uma consulta gratuita com um coordenador de atendimento que pode
conectá-lo ao serviço apropriado com base em suas necessidades.



O Behavioral Health Partners da MetroWest é uma colaboração de quatro agências
parceiras, incluindo: Advocates, South Middlesex Opportunity Council (SMOC), Spectrum
Health Systems, Wayside Youth & Family Support Network



Linha de Referência MetroWest no número 1-844-528-6800, de segunda a sexta-feira,
para uma consulta gratuita com um coordenador de atendimento que pode conectá-lo ao
serviço apropriado com base em suas necessidades.

Se você está experimentando violência sexual ou doméstica:
VOZES CONTRA A VIOLÊNCIA


Fornece serviços gratuitos e confidenciais a vítimas e sobreviventes de violência sexual e
doméstica.



Ligue para a Linha direta de 24 horas, 1-800-593-1125 ou (508) 626-8686 (compatível
com TTY)

Se você precisar de suporte durante a recuperação ou recuperação de opióides:
FRAMINGHAM FORCE


Um grupo de advogados locais de Framingham e membros da comunidade focados no
aumento da conscientização, prevenção e compaixão em torno da epidemia de opióides.



Pessoas em recuperação que estão enfrentando dificuldades em meio à pandemia do
COVID-19 podem solicitar assistência. A organização pode ajudar com recursos como
compras, alimentação, desafios de saúde mental, MAT e outras necessidades básicas. Uma
quantidade limitada de financiamento está disponível para assistência financeira de
emergência a pessoas em recuperação.

JRI PROGRAM RISE


Trabalha para reduzir overdoses não intencionais envolvendo opioides através de serviços
de redução de danos e acesso a naloxona.



Ligue para (508) 935-2960, de segunda a sexta-feira



Localização: 1 Grant Street, Framingham, MA
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