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6 Fatos sobre
Patrocínio
Comunitário de
Refugiados
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Reassentamento é uma
opção rara.
Dezenas de milhões de refugiados em
todo o mundo buscam uma solução de
proteção permanente, porém é provável
que menos de 1% deles se beneficiem
do reassentamento nos programas
existentes.

Patrocínio comunitário
é um caminho para o
reassentamento.
Em patrocínio comunitário, cidadãos
formam grupos e comprometemse a fornecer suporte de integração,
emocional, e financeiro durante um
período de tempo de patrocínio
designado (geralmente um ano) para
ajudar os refugiados a se adaptarem à
vida em um novo país.

Patrocínio comunitário
é uma abordagem da
sociedade como um todo.
Governo, sociedade civil, grupos
comunitários, cidadãos individuais e o
setor privado tem um papel importante
a desempenhar para assegurar
resultados de reassentamento bem
sucedido para os refugiados.

UNITÁRIO DE REFUGIADOS
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Patrocínio comunitário cria
vínculos duradouros entre
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El patrocinio fortalece a las comunidades
y conciencia a sus integrantes de
los problemas relacionados con los
Patrocínio
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refugiados en un
nivel más general.
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de reassentamento e aumento da
Al permitir a los ciudadanos participar
capacidade geral do país. Patrocínio
de manera activa en el reasentamiento,
comunitário também pode melhorar
el patrocinio comunitario hace que
a qualidade da integração para os
los programas de reasentamiento
refugiados como resultado do suporte
gubernamentales crezcan y que la
personalizado e rede de contatos que os
capacidad general del país aumente. El
patrocinadores podem fornecer.
patrocinio comunitario también puede
mejorar la calidad de la integración de los
refugiados debido al apoyo personalizado
y las redes que ofrecen los patrocinadores.

Visite-nos em

www.refugeesponsorship.org/pt

“É incrivelmente gratificante
ajudar as pessoas a construírem
novas vidas. As sua esperança
para o futuro é inspiradora para
todos envolvidos. Essa esperança
e senso de futuro é um presente
incrível para todos os membros
do grupo de patrocínio.”
LISA HÉBERT
Patrocinador canadense
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