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INICIATIVA GLOBAL DE APADRINHAMENTO DE REFUGIADOS
EM UMA OLHADA
Saudações
calorosas
Programa para a Síria

proporcionadas

pelo

Prêmio de Patrocínio de Refugiados no Reino Unido
Canada House, Londres

Paula Florencia estava assistindo com seu filho caçula um
documentário do Netflix sobre a realidade da guerra na
Síria quando ele perguntou: “Se a Argentina estivesse em
guerra, será que alguém no mundo nos ajudaria?” Essa
pergunta mudou a vida de Paula, que, após pesquisar,
encontrou uma oportunidade de ser uma patrocinadora
de refugiados por meio do Programa para a Síria, da
Argentina.

O Prêmio Internacional da Iniciativa Mundial de Patrocínio de
Refugiados foi para a Irlanda, por seu projeto piloto em patrocínio
comunitário.

Em 8 de outubro, grupos de patrocínio de refugiados de
todo o Reino Unido se encontraram na Canada House,
em Londres, para a entrega do Prêmio de Patrocínio
Comunitário de 2019. O evento foi organizado pela
organização Sponsor Refugees, a fundação do Reino
Unido para o patrocínio comunitário de refugiados.

Hodina e seu filho Charles fugiram da Síria e foram
patrocinados por uma família de Sierra de los Padres.
Por meio do ACNUR, Paula entrou em contato com a
Hodina – uma cabeleireira de 43 anos da cidade de
Latakia, Síria – e com seu filho Charles. Após quase um ano
e meio de preenchimento de papelada e de se
comunicarem via WhatsApp, em agosto, Hodina e
Charles finalmente chegaram na cidade de Paula,
próxima a Mar del Plata. Por meio de suas primeiras
conversas via Google Translate, a pequena família iniciou
o longo processo de integração em seu novo lar. Uma
folha com palavras em espanhol fica na mesa, ao lado
de uma linda cafeteira árabe, uma das poucas coisas
que sobreviveu à viagem que começou na Síria. Charles
vai à escola em Mar del Plata e, para ambos, a
experiência de vida cotidiana, como fazer compras,
cozinhar, cumprimentar as pessoas, é uma oportunidade
de aprendizado.
“É preciso ter a mente aberta para estar dispostos a
ajudar e cuidar dos outros”, disse Paula. “Desculpas para
não ajudar sempre haverá... mas sempre há quem queira
ajudar, de forma que é importante que as pessoas fiquem
sabendo do Programa para a Síria”. Para ler a história
completa, clique aqui.

Muitos prêmios foram entregues para pessoas que
trabalham duro para tornar o programa de patrocínio
comunitário de refugiados do Reino Unido um sucesso. O
vencedor do Grupo de Patrocínio Comunitário do Ano foi
o grupo Bude Refugee Support Group. Ellie Stacey, do
grupo Bude – que patrocinou duas famílias até agora e
ajudou a montar um outro grupo em Falmouth –
concordou que uma vez que você ‘pegue o vírus do
patrocínio, não tem volta.
O Prêmio Internacional, que conta com o apoio da
Iniciativa Mundial de Patrocínio Comunitário (GRSI), foi
para a Irlanda, por seu programa piloto de patrocínio
comunitário de refugiados. O prêmio reconhece o
trabalho feito pelos contribuidores de toda a Irlanda para
lançar esse programa piloto irlandês. (Leia mais
aqui)(continua na página 2)

PARTICIPE DO FÓRUM MUNDIAL SOBRE REFUGIADOS

Ajude a promover o patrocínio comunitário de refugiados
no mundo todo!
A GRSI quer amplificar no mundo todo as vozes dos
patrocinadores e dos refugiados patrocinados.
COMO AJUDAR?
Usando seu smartphone ou outro dispositivo, grave um
vídeo de você mesmo(a) (máx. 30 segundos) respondendo
uma das seguintes perguntas:
1.
Como o apadrinhamento mudou sua vida?
2.
Como o apadrinhamento pode mudar sua vida?
Carregue seu vídeo aqui até 30 de Novembro de 2019.

Outubro 2019
Um dos melhores momentos inusitados da noite foi
quando Hani Arnaout, um dos apresentadores,
reconheceu um dos concorrentes ao Prêmio de
Refugiado Recém-Chegado do Ano, Samer Khaled
Karob. A última vez que eles tinham se encontrado
fora em um campo de refugiados das Nações
Unidas na Jordânia. A foto abaixo mostra a alegria
deles com o reencontro. O prêmio celebrou o fato
de Samer ‘personificar o modelo de integração’,
tendo encontrado trabalho e construído uma vida
nova no Reino Unido após ter sido acolhido por um
grupo da Igreja Hillsong, na região Leste de Londres.

Hani Arnaout, um dos apresentadores, reconheceu um
dos finalistas do Prêmio de Refugiado Recém-Chegado
do Ano, Samer Khaled Karob, conhecido de um campo
de refugiados.

Uma tarde celebrando o patrocínio no Reino
Unido
Hannah Feldman, Citizens UK.

Na tarde antes da apresentação do prêmio de patrocínio
comunitário de refugiados do Reino Unido, 80 pessoas
envolvidas no reassentamento de refugiados (inclusive
recém-chegados, grupos de patrocínio e funcionários de
governos locais) se reuniram em Westminster, Londres,
para um encontro internacional. Havia pessoas de todas
as partes da Irlanda, Escócia, Inglaterra e País de Gales,
demonstrando o quão amplo é o esquema de patrocínio.
Demonstramos fraternidade, fizemos contatos, demos
conselhos – e, é claro, falamos um pouco sobre política.
Inspirados por histórias de diversos refugiados cujo
patrocínio foi um sucesso, definimos nossa pauta e as
prioridades para melhorar e acelerar o reassentamento
de refugiados no Reino Unido – e inclusive elaborarmos
uma campanha consensual para melhor encaminhar as
reuniões familiares. Portanto, fiquem ligados, mundo –
estamos prestes a revolucionar o patrocínio comunitário
de refugiados!
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NOVIDADE! Bases do Patrocínio Comunitário
A partir de 15 de novembro

A GRSI tem o prazer de apresentar um novo recurso para
o espaço do patrocínio comunitário de refugiados. As
Bases do Patrocínio Comunitário são um conjunto de
materiais de treinamento criados pela GRSI para apoiar
organizações em países que estejam desenvolvendo
programas de patrocínio comunitario de refugiados. Esses
materiais foram desenvolvidos com a participação de
membros de grupos de patrocínio, escritórios do ACNUR,
refugiados patrocinados recém-chegados, organizações
de patrocínio comunitário e especialistas de governos do
mundo todo.
As Bases do Patrocínio Comunitário podem ser usadas
para apoiar resultados exitosos de integração por meio
do formação para treinadores em patrocínio de
refugiados e da preparação dos membros dos grupos
patrocinadores de refugiados. Trata-se de um conjunto
de materiais de treinamento dispostos em módulos, que
adotam uma metodologia de treinamento por meio da
reflexão e que inclui duas ferramentas importantes: um
manual de treinamento para aprendizado presencial e
material de aprendizado online complementar. Como o
conteúdo desses materiais têm aplicação universal,
também pode ser ajustado pelas organizações locais
para serem aplicado em diferentes programas de
patrocínio comunitário de refugiados.
As Bases do Patrocínio Comunitário estarão disponíveis em inglês no site
refugeesponsorship.org da GRSI, a partir de 15 de novembro de 2019.
Versões em francês, espanhol, alemão e português também estarão
disponíveis nos próximos meses. (Nota: senhas serão enviadas às
organizações para permitir o acesso ao material de treinamento; a
divulgação de como acessá-las estará em nossa próxima circular).

Vaga de emprego: Diretor da GRSI para a Europa
Prazo: 29 de novembro de 2019

A GRSI está buscando um indivíduo altamente motivado
para liderar as atividades em plena expansão na Europa.
O Diretor para a Europa ajudará a desenvolver e liderar a
estratégia regional para promover o patrocínio de
refugiados entre uma ampla gama de interessados
diretos. Esse Diretor para a Europa trabalhará com o
Presidente da GRSI e com outros membros da equipe de
gestores da GRSI, desempenhando um papel
fundamental na promoção de uma pauta internacional
de grande impacto e de alto nível para a GRSI.
Para mais informações, clique aqui.

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.
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