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Horários: 8h30 às 16h30 
Entre à vontade. Não é preciso agendamento.

Nossa missão é reunir 
serviços essenciais para 
vítimas, sobreviventes 
e seus filhos para criar 
um caminho positivo e 
promover a segurança 

pública.

PorchLight, um Centro de Justiça Familiar

No PorchLight, você não está sozinho.
O Centro de Justiça Familiar é a porta de entrada para 
uma rede de serviços destinada a reduzir a violência. 
À medida que reduzimos a ocorrência de violência, 
aumentamos a segurança pública, ajudamos a reduzir 
as taxas de homicídio, unimos as comunidades em 
apoio às vítimas e sobreviventes e aumentamos 
a eficácia dos serviços oportunos. Estamos 
comprometidos em quebrar o ciclo de violência e 
manter nossa comunidade segura.

Viste www.porchlightfjc.org para saber:
• Como se voluntariar.
• Como doar.
• Como acessar serviços para você ou para alguém 

em necessidade.

MUITOS SERVIÇOS...  
UM ÚNICO LOCAL.
Navegadores para ajudar na conexão 
com os serviços necessários, incluindo 
planejamento de segurança, 
benefícios públicos, moradia e outras 
necessidades. 

Conselheiros e terapeutas para apoiar 
adultos e crianças que lidam com 
as consequências traumáticas da 
violência.

Serviços de capacitação econômica 
para ajudar com orçamentos, 
recuperação de crédito e 
outras questões financeiras. 
Encaminhamentos para treinamento 
profissional e programas educacionais.

Advogados para aconselhar com 
questões de habitação, ordens de 
proteção, pensão alimentícia, custódia, 
visitação, imigração e divórcio.

Promotores especializados e 
autoridades policiais.

Cuidados infantis no local durante o 
recebimento de serviços.



PorchLight

Por que PorchLight?
Se uma pessoa é agredida na frente de seus 
filhos, ou é vítima de violência, a família é 
encaminhada a muitas agências da comunidade 
para receber serviços para iniciar a cura. O 
PorchLight reúne os serviços em um único local, 
minimizando os deslocamentos, as aplicações, o 
número de vezes que uma pessoa deve contar 
sua história, o tempo perdido de trabalho e as 
necessidades de cuidados infantis. Não é preciso 
haver um processo criminal para usar estes 
serviços, e todos os serviços são gratuitos para a 
vítima ou sobrevivente.

Sobre o Centro
O PorchLight é um Centro de Justiça Familiar 
que atende os condados de Jefferson e Gilpin. 
Mais de 75 agências parceiras trabalham juntas 
para fornecer serviços coordenados para vítimas 
e sobreviventes de violência. Ao abrigar uma 
equipe multidisciplinar de profissionais sob o 
mesmo teto e coordenar as atividades em cada 
agência, podemos atender com mais eficácia 
as vítimas e sobreviventes de agressão sexual, 
violência familiar, abuso de idosos, abuso infantil, 
abuso individual em risco e tráfico de pessoas.

“Nosso Centro de Justiça 
Familiar é um lugar cordial e 

acolhedor 
onde uma comunidade de 

prestadores de serviços se reúne 
para ajudar vítimas, sobreviventes 
e seus filhos a receberem serviços 
essenciais — tudo em um só local.”

~ Candace Cooledge, Diretora Executiva

“Eu não queria ter que contar 
minha história um milhão de 

vezes…  
ter tudo em um só lugar seria 

incrível.”
~ Sobrevivente

JURÍDICO

CUIDADOS 
INFANTIS

EDUCAÇÃO

SAÚDE 
MENTAL

MÉDICO

RESPOSTA 
IMEDIATA

AUTORIDADE 
POLICIAL

HABITAÇÃO/
ABRIGO


