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INICIATIVA GLOBAL DE APADRINHAMENTO DE REFUGIADOS
EM UMA OLHADA
Revelado novo site para patrocinadores argentinos

Parlamento britânico recebe evento sobre o patrocínio
comunitário de refugiados
A deputada Helen Hayes, do Partido Trabalhista, realizou um
evento parlamentar sobre o patrocínio comunitário de
refugiados na Câmara dos Comuns em Londres, no Reino
Unido, no dia 4 de dezembro de 2018. Organizado por Reset e
Sponsor Refugees, a Fundação para o Patrocínio Comunitário
da Citizens UK, o encontro teve como objetivo sensibilizar
deputados e colegas londrinos acerca do patrocínio
comunitário de refugiados e construir apoio político para a
causa em todas as linhas partidárias.

A Rede de Apoio ao Patrocínio Comunitário de Refugiados da
Argentina lançou o seu novo site (em espanhol) no final de
2018. O site oferece orientações valiosas aos patrocinadores
em um local centralizado pela primeira vez e abrange uma
variedade de tópicos relacionados à prestação de apoio aos
refugiados, inclusive acesso a auxílio jurídico, aprendizado
linguístico, validação de qualificações acadêmicas e
profissionais, procura de emprego e integração em geral. O site
também foi idealizado para estimular instituições (ONGs,
escolas, universidades, governos locais e empresas) e o público
como um todo a se envolverem com o crescente programa de
patrocínio comunitário argentino. Para mais informações, leia o
comunicado de imprensa do ACNUR (somente em espanhol).

Espanha lançará piloto de patrocínio comunitário

O Ministério do Trabalho, Migração e Segurança Social da
Espanha, juntamente com o Governo do País Basco e o Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR),
implementará um projeto piloto de patrocínio comunitário em
parceria com organizações da sociedade civil e comunidades
locais. A GRSI anseia pela continuidade do trabalho com o
escritório do ACNUR na Espanha a fim de prestar assistência
técnica aos representantes do governo e parceiros da
comunidade nas próximas etapas do desenho e
implementação do programa. Para mais informações, consulte
o comunicado de imprensa do governo espanhol (somente em
espanhol).

Tweet da parlamentar britânica Helen Hayes

Os patrocinadores e refugiados que participaram do painel de
discussão – entre eles Moutab, um menino sírio de 12 anos de
idade (veja o vídeo) – ofereceram histórias comoventes e
inspiradoras do impacto positivo sobre os indivíduos e
comunidades participantes. O evento também deu destaque à
campanha #ExtendTheWelcome, que apela ao Governo do
Reino Unido pela prorrogação do Esquema de Reassentamento
de Pessoas Vulneráveis (VPRS, na sigla em inglês) para além de
2020.

O gue é a GRSI?
A Iniciativa Global de Apadrinhamento de Refugiados
é uma parceria de cinco organizações – o Governo do
Canadá, ACNUR, Open Society Foundations, a
Giustra Foundation e a University of Ottawa. O
objetivo é ajudar outros países a criarem seus próprios
programas de apadrinhamento de refugiados
baseados na comunidade – no processo de
fortalecimento das comunidades locais e melhorando
a narrativa sobre os refugiados.
ASSINE

GRSI ON-LINE

ENTRE EM CONTATO
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Entrevista da GRSI com Lucila Spigelblatt
Vice-diretora executiva do Centro Católico de
Imigrantes (CCI) de Ottawa, no Canadá
Em novembro de 2017, Lucila Spigelblatt fez parte da
delegação da GRSI que visitou a Espanha e, em junho de 2018,
ela viajou à Argentina para treinar grupos patrocinadores em
Buenos Aires e Córdoba. Lucila vai se aposentar em breve, após
34 anos de serviço no CCI Ottawa e na Ottawa Community
Immigrant Services Organization (OCISO).
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O papel da GRSI na promoção do patrocínio comunitário foi
destaque no Pacto Global sobre Refugiados como parte da
estratégia trienal do ACNUR para alavancar a capacidade de
reassentamento.
O patrocínio comunitário também foi realçado no 12º
Diálogo Anual do Alto Comissário sobre os Desafios da
Proteção, realizado nos dias 18 e 19 de dezembro no Palais
des Nations em Genebra.

Como o CCI Ottawa se envolveu com o patrocínio comunitário?
Qual é o seu papel enquanto Titular de Acordo de Patrocínio?
O CCI Ottawa evoluiu a partir do Serviço Católico de Imigração
original, fundado em 1952. Em 1985, ele se transformou em
uma agência não confessional sem fins lucrativos que trabalha
de mãos dadas com a comunidade estabelecida para
recepcionar, apoiar e celebrar as conquistas de refugiados e
imigrantes à medida que eles se integram à vida no Canadá. O
CCI é o principal suporte do Acordo de Patrocínio mantido pela
Arquidiocese Católica Romana de Ottawa, assinado em 1979.
O CCI Ottawa também é titular de acordo por si só. Um Acordo
de Patrocínio assinado em 2016 nos permite recrutar
voluntários e organizar equipes de patrocínio. Antes da
chegada de uma família de refugiados, auxiliamos os
patrocinadores comunitários com a papelada. Também
oferecemos conselhos práticos em assuntos como moradia,
orçamento, competência cultural e preparação geral para lidar
com as tarefas do dia a dia que os aguardam. Assim que os
refugiados patrocinados chegam, colaboramos com os
voluntários e os recém-chegados para garantir que eles tenham
acesso a informações atualizadas e a uma terceira parte segura
para ajudá-los a navegar e a resolver quaisquer questões que
apareçam.
Com quais tipos de grupos de patrocínio vocês trabalham?
Qual é o número de refugiados recepcionados?
Queremos todos eles! Somos extremamente afortunados por
gerenciar um Acordo de Patrocínio de longa data e um
relativamente novo. Os refugiados e a equipe se beneficiam da
mistura de conhecimento e novas ideias surgidos de voluntários
que patrocinaram diversas vezes e de voluntários que estão
apenas começando. Desde 1996, mais de 1.200 refugiados
foram patrocinados pela iniciativa privada por meio da diocese.
Durante a crise de refugiados da Síria, 40 paróquias
patrocinaram mais de 230 refugiados sírios. Além disso,
durante o Projeto 4000, as igrejas receberam mais de 1.500
vietnamitas. Desde 2016, 43 pessoas foram patrocinadas
através do novo Acordo de Patrocínio assinado pelo CCI
Ottawa.
Quais são alguns dos desafios que vocês e seus grupos de
patrocínio enfrentam?
É difícil exagerar que um pouco de flexibilidade, muita
paciência e deixar suas presunções de lado são as peças
fundamentais para a maioria dos patrocínios. Alguns grupos de
patrocínio acham frustrante quando as coisas não saem
conforme os planos e os prazos. A maioria deles se adapta a

uma realidade em constante evolução e ficam mais fortes por
conta disso.
Qual tem sido a melhor parte da sua experiência com o
patrocínio?
Tem sido um privilégio colaborar com tantas pessoas sinceras
e determinadas. Adoro o fato de que uma grande diversidade
de estilos, conhecimentos, recursos e expectativas possam ser
reunidos com o único propósito de ajudar outros seres
humanos de uma maneira bastante direta. Adoro que as ações
deles aumentem as possibilidades de comunidades pacíficas e
harmoniosas agora e para o futuro.
Que conselhos daria aos grupos comunitários ou indivíduos
interessados em começar a patrocinar refugiados?
Às vezes comparo a jornada dos patrocinadores e recémchegados à minha própria trajetória como mãe de primeira
viagem: ouvi os conselhos dos mais velhos e dos meus
contemporâneos. Li muito. Fiz planos de todos os tipos. Eu
sabia que seria trabalhoso e achei que estava pronta. Toda
aquela preparação foi útil, mas nada poderia ter me preparado
para a intensidade de viver aquilo na prática. Muito trabalho a
mais, muitos desafios a mais, mas também mais alegria do que
jamais imaginei. Não é para todo mundo, mas é uma jornada
maravilhosa.

PATROCÍNIO COMUNITÁRIO EM NOTÍCIA
•

Podemos fazer a diferença para os refugiados, uma
família de cada vez

•

Em defesa da expansão
do patrocínio comunitário
de refugiados

•

Patrocinadores recepcionam
família síria no Canadá

•

Centenas de refugiados devem se instalar no
Canadá até o fim do ano, com $3,5 milhões em
doações garantindo o preenchimento das vagas de
patrocínio comunitário
CLIQUE PARA ACESSAR OS LINKS

