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GUIA DO GRSI

Patrocínio comunitário
dos Refugiados
Guia e
Ferramentas de
planejamento

O QUE É O GUIA?
O Guia da Iniciativa Global de Patrocínio para Refugiados (GRSI) acerca
dos elementos essenciais para a construção do Patrocínio Comunitário, é
uma ferramenta projetada para ajudar servidores públicos, organizações
da sociedade civil e membros da comunidade a entenderem sobre o
patrocínio comunitário e dar assistência àqueles que estão desenvolvendo
novos programas de patrocínio em seus países.

COMO O GUIA FUNCIONA?
O Guia contém tanto considerações operacionais e questões políticas
abrangentes quanto princípios que podem impactar o projeto e a
implementação do programa. O Guia identifica e organiza uma série de
questões extensíveis que os atores sociais devem se perguntar quando
estão projetando seus programas. Cada pergunta é ligada a uma página
explicando como o Canadá escolheu responder essas perguntas através
das suas políticas e programas.

CAMADA 1: OS MÓDULOS

REFUGIADOS:
DA ELEGIBILIDADE ATÉ
A CHEGADA

PATROCINADORES:
DA MOBILIZAÇÃO AO
ENGAJAMENTO

ASSENTAMENTO
E INTEGRAÇÃO

RELACIONAMENTO
REFUGIADO-PATROCINADOR

CAMADA 2: AS GRANDES PERGUNTAS

PATROCINADORES: DA MOBILIZAÇÃO AO ENGAJAMENTO
PERGUNTAS A CONSIDERAR…
Como você mobilizará atores privados a dar suporte ao
reassentamento de refugiados?
Quem será elegível para patrocinar e qual será a sua relação
com o governo?
Como garantir que patrocinadores estão cientes de suas
responsabilidades?
Quais etapas o patrocinador precisará tomar para preparar-se para a
chegada do refugiado?
Existem outras opções além do patrocínio para que as comunidades
apoiem os refugiados?
Como você enxerga os patrocinadores?
Que treinamento e recursos serão necessários para os
patrocinadores antes e depois dos refugiados chegarem?

CAMADA 3: PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES

QUEM SERÁ ELEGÍVEL PARA PATROCINAR E QUAL SERÁ A SUA
RELAÇÃO COM O GOVERNO?
PERGUNTAS A CONSIDERAR…
Como os patrocinadores são conectados aos refugiados?
Quantos membros são exigidos em um grupo patrocinador?
Quais são os critérios relativos ao lugar de residência dos membros
do grupo em relação ao local de residência pretendido dos
refugiados reassentados?
Quais são os tipos de grupos patrocinadores elegíveis?
Qual é a data em que as responsabilidades do grupo patrocinador
entram em vigor?
Quais são os critérios que as organizações precisam preencher
antes de entrar em acordo de patrocínio com o governo? Quais as
proteções apropriadas para as organizações recém aprovadas?
Qual é a capacidade financeira necessária dos membros do
grupo patrocinador, individualmente e coletivamente, e como é
determinada a sua capacidade financeira?
O que torna um grupo ou indivíduo inelegível para se tornar um
patrocinador?
CAMADA 4: COMO O CANADÁ FAZ — RESUMO

QUAIS SÃO OS TIPOS DE GRUPOS PATROCINADORES ELEGÍVEIS?
Indivíduos e grupos podem patrocinar refugiados no Canadá formando um
dos três tipos de grupos patrocinadores elegíveis: Titulares de Acordo de
Patrocínio, Grupos de Cinco, e Patrocinadores da Comunidade. Os grupos
patrocinadores comprometem-se a fornecer apoio financeiro, emocional,
e de assentamento para os refugiados patrocinados durante os primeiros
12 meses no Canadá. Frequentemente, refugiados tem membros da família
no Canadá que organizam grupos patrocinadores e assumem muitas das
responsabilidades de reassentamento. Também é comum para diáspora
e organizações co-étnicas organizarem populações particulares de
patrocinadores para patrocinar determinadas populações de refugiados.

HÁ MUITO MAIS!
Cada página de exemplo canadense fornece informações mais
aprofundadas sobre cada consideração, e uma lista de recursos dando
aos leitores a opção de se informarem mais detalhadamente sob tópicos
particulares. O Guia também destaca as experiências de vida de vários
patrocinadores canadenses através de uma série de estudos de caso.

Visite-nos em

www.refugeesponsorship.org/pt

EXISTE APENAS UMA MANEIRA DE FAZER
PATROCÍNIO COMUNITÁRIO?
O Guia demonstra como o governo do Canadá estrutura seus programas
e como a sociedade civil e os patrocinadores privados organizam-se no
Canadá. O programa no Canadá evoluiu consideravelmente desde que
começou, e é somente um exemplo de como o governo e a sociedade civil
podem colaborar para fornecer proteção aos refugiados e auxiliar o seu
estabelecimento uma vez que estes chegam em seu novo país.
Com base nas informações contidas no Guia, o GRSI pode ajudar as partes
interessadas em outros países à adaptar a experiência do Canadá com
patrocínio comunitário para os seus próprios contextos.

ONDE POSSO ENCONTRÁ-LO?
Visite o Guia online, disponível em Inglês, Francês, Espanhol e Português
no: refugeesponsorship.org/pt/guia

NOSSOS PARCEIROS

