NOSSOS SERVIÇOS
Todos nossos serviços são gratuitos e
confidenciais e disponíveis em inglês,
espanhol e português.

PLANO DE SEGURANÇA
Os conselheiros ajudam os indivíduos a permanecer
seguros em suas vidas diárias. É importante criar um
plano de segurança antes de deixar uma relação não
saudável.

ACONSELHAMENTO E GRUPOS DE APOIO
Conversar com um conselheiro sobre sua
experiência pode ser útil. Oferecemos serviços de

Entre em contato conosco
Escritório

Segunda Feira - Sexta Feira
9:00 AM - 5:00 PM
508-820-0834

24 Horas por dia Linha de Apoio
508-626-8686
800-593-1125

Linha de Apoio para mudo e surdo
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844-807-7989

VoicesMA

Voices_MA

@Voices_MA

aconselhamento individual e sessões em grupo.

CASA DE ABRIGO EMERGENCIAL
O “Voices” fornece um refúgio seguro para os
indivíduos e suas famílias que estão procurando um

Voices Against Violence
Acredita em todos os sobreviventes

futuro mais seguro.

Empoderando Vozes
Descobrindo Opções

ACOMPANHAMENTO AO MÉDICO
Um conselheiro está disponível 24 horas por dia
para encontrá-lo no hospital e ficar com você o
tempo necessário após um abuso sexual.

ACOMPANHAMNETO JUDICIAL
Os conselheiros podem ajudar os indivíduos a
navegar no processo judicial e entender suas
opções.

VISITAS SUPERVISIONADAS
Kidspace fornece um ambiente seguro e monitorado
para que as crianças visitem seu pai ou mãe sem
custódia.
(Taxas podem ser aplicadas para Kidspace).

Voices Against Violence
7 Bishop St.
Framingham, MA 01702
smoc.org/voices-against-violence.php
VAV é parcialmente apoiada pelo Mass. Office of Victim Asst.
através do Ato de Vítima de Crime de 1984 (VOCA) Assistência do
Programa de Vítimas de Crime; Departamento de Justiça do USA.

Um Programa do
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NOSSA MISSÃO
Voices trabalha para reduzir o impacto que
a violência doméstica e sexual tem sobre os
indivíduos, crianças, famílias e comunidades.
Nós fazemos isso através:
-

-

Serviços gratuítos e confidênciais
para sobreviventes e suas famílias.
Divulgação comunitária e educação
preventiva destinada a mudar as normas
sociais que apóiam opressão e violência.

TREINAMENTO PREVENTIVO, EDUCAÇÃO,
CONSCIENTIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Voices fornece desenvolvimento professional,
workshops e outras atividades educacionais
para escolas, grupos comunitários,
empresas, programas juvenis e agências
governamentais.
Nossos treinamentos são adaptados a
públicos específicos. Tópicos incluem, mas
não estão limitados a:
-

Violência Doméstica
Abuso Sexual
Intervenção do espectador
Conhecimento das redes socias

O QUE É ABUSO SEXUAL?
Abuso sexual é qualquer contato sexual ou
comportamento que a pessoa não consinta
e que não deseja. Abuso sexual não é sobre
desejo sexual; é um crime de violência e
poder, com o propósito de exercer controle
sobre a outra pessoa. Qualquer pessoa pode
ser uma vítima ou perpetrador.

O estupro é uma forma de abuso sexual.

O QUE É CONSENTIMENTO?
Consentimento é quando ambas as partes com
mente clara e idade apropriada, voluntariamente
concordam em se envolver em um ato sexual.
O consentimento deve ser livremente dado de
modo reversível, informado e específico.

O QUE É VIOLÊNCIA DOMÉSTICA?
A violência doméstica, ou violência entre
parceiros íntimos, é um padrão intencional
de comportamento que uma pessoa usa
para manter o poder e controle sobre a outra
pessoa ou família. A violência pode assumir
muitas formas:
- Física		
- Cultural
- Sexual
- Psicólogica
- Financeira
- Emocional / Verbal

O QUE É PERSEGUIÇÃO?
Perseguição é conduta repetida e indesejada,
dirigida a uma pessoa específica que faz
com que essa pessoa tenha medo por sua
segurança ou sofra aflição emocional.

OPORTUNIDADES PARA VOLUNTÁRIOS
Um abrangente programa de treinamento é
fornecido para os voluntários.

VOLUNTÁRIOS PARA LINHA DE APOIO
Voluntários atendem nossa linha de 24 horas para
fornecer intervenção de crise e encaminhamentos
para todas as ligações.

VOLUNTÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO
AO MÉDICO
Voluntários apóiam sobreviventes de abuso sexual ao
encontrá-los na emergência do hospital.

VOLUNTÁRIOS PARA CASA DE REFÚGIO
Voluntários trabalham com os funcionários para
manter o abrigo de emergência confidêncial um
ambiente agradável e seguro.

VOLUNTÁRIOS PARA O KIDSPACE
Voluntários monitoram visitas supervisionadas entre
pais sem custódia e seus filhos.

VOLUNTÁRIOS PARA DIVULGAÇÃO
Voluntários trabalham para aumentar a
conscientização pública sobre violência doméstica e
abuso sexual, e estratégias de prevenção.

VOLUNTÁRIOS PARA O ESCRITÓRIO
Voluntários ajudam com tarefas administrativas e
apóiam projetos especiais.

VOLUNTÁRIOS PARA PURPLE PASSION
Há uma variedade de maneiras os voluntários podem apoiar
a Purple Passion 5K caminhada/corrida. Eles fazem equipes,
recrutam doações de empresas locais para prêmios e ajudam
a divulgar o evento. Voluntários ajudam com o registro,
distribuição de camisetas e água ao longa da rota no dia do
evento.

Para mais informações

ligue para o escritório 508-820-0834

