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EM UM RELANCE

Nós ajudamos governos e
grupos comunitários a criarem
oportunidades para os cidadãos
apoiarem diretamente os
refugiados.

O QUE É A INICIATIVA GLOBAL
DE PATROCÍNIO PARA
REFUGIADOS (GRSI)?
A Iniciativa Global de Patrocínio para Refugiados (GRSI)
encoraja e apoia a criação de novos programas de patrocínio
comunitário ao redor do mundo. Em tais programas, os
cidadãos formam grupos e comprometem-se a fornecer apoio
para integração, emocional, e financeiro
durante um período de patrocínio designado (geralmente um
ano) para ajudar os refugiados a se adaptarem à vida em um
novo país. Através do patrocínio comunitário, o GRSI visa:
•A
 umentar e melhorar o reassentamento de refugiados
em geral ao envolver cidadãos, grupos comunitários, e
empresas em esforços de reassentamento;
•F
 ortalecer as comunidades locais de acolhimento que se
juntam para receber os recém-chegados;
•M
 elhorar a imagem dos refugiados e outros recémchegados.

PORQUE O PATROCÍNIO
COMUNITÁRIO É
IMPORTANTE?
Dezenas de milhões de refugiados em todo o mundo estão
buscando uma solução de proteção permanente, mas o
reassentamento continua sendo uma opção rara. Menos de 1%
dos refugiados provavelmente se beneficiarão do reassentamento
nos programas existentes. Mobilizar e capacitar os cidadãos
possibilita ao patrocínio comunitário um potencial para aumentar
a disponibilidade de reassentamento como uma opção de
proteção para mais refugiados ao redor do mundo. O patrocínio
comunitário engaja as comunidades locais em fornecer apoio
emocional, financeiro, e de assentamento para ajudar os
refugiados a ajustarem e terem sucesso na vida em um novo país.

QUATRO ÁREAS DE AÇÃO
DA GRSI
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TREINAMENTO E
EDUCAÇÃO PÚBLICA

APOIANDO
PATROCÍNIO
COMUNITÁRIO EM
OUTROS PAÍSES

Compartilhando a
experiência do Canadá no
reassentamento de mais de
300,000 refugiados através
de programas de patrocínio
privado, desenvolvendo
um guia sobre patrocínio
comunitário, e apoiando atores
governamentais e comunitários
no desenvolvimento de
seus próprios programas de
patrocínio comunitário.

Identificando e trabalhando
com patrocinadores em
outros países que desejam
promover o patrocínio
comunitário.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CAPACITAÇÃO

Fornecer serviços técnicos e
estratégicos nas jurisdições
interessadas.

Auxiliar para capacitar a
criação de novos programas
de patrocínio comunitário,
inclusive por meio de
parcerias a nível local e
conectando os grupos de
patrocinadores novos e
experientes.

Visite-nos em

www.refugeesponsorship.org/pt

“Eu sei que as pessoas
dizem, “o que você está
fazendo é apenas uma gota
no oceano” – mas então, o
oceano é feito de gotas.”
OLWEN THOMAS
Patrocinador do Reino Unido

NOSSOS PARCEIROS

