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Godziny: 8:30–16:30 
Zachęcamy do wejścia.  

Nie ma konieczności umawiania się na wizytę.

Naszą misją jest połączenie 
podstawowych usług dla 

ofiar, ocalałych i ich dzieci, 
aby stwarzać pozytywną 

ścieżkę rozwoju i wspierać 
bezpieczeństwo publiczne.

PorchLight, Centrum Sprawiedliwości Rodzinnej

W PorchLight nie jesteś sam.
Centrum Sprawiedliwości Rodzinnej jest bramą do sieci 
usług mających na celu ograniczenie przemocy. Ograniczając 
występowanie przemocy, zwiększamy bezpieczeństwo 
publiczne, pomagamy zmniejszyć wskaźniki zabójstw, 
jednoczymy społeczności w celu wsparcia ofiar i ocalałych 
oraz zwiększamy skuteczność usług świadczonych na 
czas. Pragniemy przerwać krąg przemocy i zapewnić 
bezpieczeństwo naszej społeczności.

Odwiedź stronę www.porchlightfjc.org, aby się 
dowiedzieć:

• Jak zgłosić się na wolontariusza.
• Jak przekazać darowiznę.
• Jak uzyskać dostęp do usług dla siebie lub 

kogoś w potrzebie.

WIELE USŁUG... 
JEDNA LOKALIZACJA.

Nawigatorzy pomagają w połączeniu 
z potrzebnymi usługami, w tym 
z planowaniem bezpieczeństwa, 
świadczeniami publicznymi, 
mieszkaniem i innymi potrzebami. 

Doradcy i terapeuci wspierający 
dorosłych i dzieci w radzeniu sobie 
z traumatycznymi następstwami 
przemocy.

Usługi wzmocnienia pozycji 
ekonomicznej pomagające w 
budżetowaniu, naprawie kredytu 
i innych kwestiach finansowych. 
Skierowania na szkolenia zawodowe i 
programy edukacyjne.

Prawnicy doradzają w sprawach 
mieszkań, nakazów ochrony, 
alimentów na dziecko, opieki, 
odwiedzin, imigracji i rozwodów.

Wyspecjalizowani prokuratorzy i 
organy ścigania.

Opieka nad dzieckiem na miejscu 
podczas korzystania z usług.



PorchLight

Dlaczego PorchLight?
Jeśli osoba została zaatakowana na oczach swoich 
dzieci lub w inny sposób została ofiarą przemocy, 
rodzina jest kierowana do wielu agencji w 
społeczności, aby otrzymać usługi w celu rozpoczęcia 
leczenia. PorchLight łączy usługi w jednym miejscu, 
minimalizując podróże, aplikacje, liczbę przypadków, 
w których dana osoba musi opowiadać swoją historię, 
przerwy w pracy i potrzeby związane z opieką 
nad dziećmi. Aby skorzystać z tych usług, nie jest 
konieczne, aby to była sprawa karna, a wszystkie usługi 
są bezpłatne dla ofiary lub osoby ocalałej.

O Centrum
PorchLight, Centrum Sprawiedliwości Rodzinnej, 
obsługuje hrabstwa Jefferson i Gilpin. Ponad 75 
agencji partnerskich współpracuje, aby zapewnić 
skoordynowane usługi dla ofiar i osób, które 
przeżyły przemoc. Umieszczając pod jednym 
dachem multidyscyplinarny zespół profesjonalistów 
i koordynując działania w każdej agencji, możemy 
skuteczniej służyć ocalałym i ofiarom napaści na 
tle seksualnym, przemocy w rodzinie, znęcania się 
nad osobami starszymi, znęcania się nad dziećmi, 
nadużycia wobec osób z grup ryzyka i handlu ludźmi.

„Nasze Centrum Sprawiedliwości 
Rodzinnej to ciepłe i przyjazne 

miejsce,  
w którym społeczność 

usługodawców spotyka się, 
aby pomóc ofiarom, ocalałym i 
ich dzieciom w otrzymywaniu 

krytycznych usług – wszystko w 
jednym miejscu”.

~ Candace Cooledge, dyrektor wykonawczy

„Nie chciałam opowiadać swojej 
historii milion razy…  

mieć to wszystko w jednym 
miejscu byłoby niesamowite.”

~ Ocalała

KWESTIE PRAWNE

OPIEKA NAD 
DZIEĆMI

EDUKACJA

ZDROWIE 
PSYCHICZNE

USŁUGI MEDYCZNE

NATYCHMIASTOWA 
ODPOWIEDŹ

EGZEKWOWANIE 
PRAWA

MIESZKANIE / 
SCHRONIENIE


