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INICIATIVA GLOBAL DE APADRINHAMENTO DE REFUGIADO
EM UMA OLHADA
Edição Especial
A Iniciativa Global de Patrocínio para
Refugiados dá as Boas-Vindas a uma Nova
Parceira!

É com muito entusiasmo que a Iniciativa Global
de Patrocínio para Refugiados dá as boasvindas à The Shapiro Foundation como sua mais
nova parceira. Baseada em Massachusetts, a
The Shapiro Foundation tem sido ativa há muito
tempo no suporte ao patrocínio comunitário
através do seu envolvimento em iniciativas tais
como o Fundo Blended Visa Office-Referred
(BVOR) no Canadá, que ajudou grupos de
patrocínio a atender aos compromissos
financeiros do patrocínio comunitário; o
Economic Mobility Pathways Project (EMPP) no
condado de Pictou, Canadá; e o Fundo
Community Sponsorship Catalyst nos Estados
Unidos com o objetivo de expandir os
programas de copatrocínio comunitário local.
A The Shapiro Foundation tem apoiado
também iniciativas de patrocínio no Reino
Unido e nos Estados Unidos, além de projetos de
emprego, educação, necessidades básicas e
assistência jurídica para refugiados em países
como Bangladesh, Grécia e Israel. O
administrador Ed Shapiro tem copatrocinado
pessoalmente refugiados na área de Boston,
uma experiência que impulsiona seu trabalho.

A GSRI participou na Assembleia Refugees Still
Welcome do Reino Unido no dia 6 de dezembro
de 2020 para celebrar o reassentamento de 20
mil refugiados no Reino Unido entre 2015 e 2020
e para reconhecer indivíduos e organizações
que fizeram com que essa conquista fosse
possível.
O Ministro da Conformidade de Imigração e
Tribunais, Chris Philp, foi unido pelo Ministro da
Imigração, Refugiados e Cidadania do
Canadá, Marco Mendicino, e pela presidente
da GRSI, Jennifer Bond, para celebrar o
patrocínio comunitário. A cerimônia de
premiação reconheceu as excepcionais
contribuições realizadas pelos refugiados na
luta contra a COVID-19, juntamente com as
categorias Autoridade Local do Ano, Prêmio
de Realização Vitalícia e Excelente Resposta à
COVID-19 de Grupo Comunitário. Verifique a
lista completa de vencedores aqui!

“Game-changer” (Divisor de águas): £1m
prometidos para ajudar refugiados a se
estabeleceram no RU

O Reino Unido celebra o patrocínio
comunitário com a Assembleia Refugees
Still Welcome 2020
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Na Assembleia Refugees Still Welcome, Ed
Shapiro anunciou o lançamento de um Fundo
de Garantia de £1 milhão designado para
ajudar a encorajar comunidades por todo o RU
para restabelecerem mais famílias de
refugiados. Desde o lançamento do esquema
de patrocínio comunitário do RU em 2016,
grupos de patrocínio comunitário têm acolhido
com sucesso 449 refugiados da Síria e do
Oriente Médio. O esquema tem visto excelente
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sucesso em acolher refugiados para uma
variedade de comunidades no RU, incluindo
comunidades rurais. O fundo de garantia de
Shapiro reduzirá a exposição financeira de
organizações beneficentes líderes, permitindo
que patrocinadores líderes tais como Citizens
UK apoiem mais 200 aplicações de patrocínio
comunitário. O reverendo Canon Karen Rooms,
presidente do conselho de curadores da
Citizens UK, descreveu o fundo como um
“divisor de águas”. Leia a cobertura do
anúncio no The Guardian’s aqui.

Um ano depois do Fórum de Refugiados
Global, a Iniciativa Global de Patrocínio
para Refugiados e a Missão Permanente
Canadense em Geneva celebram o
patrocínio comunitário

ACNUR marca o 70° aniversário
O dia 14 de dezembro de 2020 marcou o 70°
aniversário do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR). Para
marcar a ocasião, o ACNUR Canada divulgou
um livro de culinária digital gratuito “Tastes from
Home: Recipes from the Refugee Community”
(Sabores de Casa: Receitas da Comunidade
de Refugiados) destacando receitas e histórias
pessoais de refugiados. Leia mais do Alto
Comissariado Filippo Grandi aqui.

A GRSI aplaude os campeões de patrocínio
de 2020 e coleta esperanças para 2021!
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No dia 9 de dezembro de 2020, a GRSI reuniuse virtualmente com mais de 40 campeões de
patrocínio de todo o mundo para celebrar as
realizações globais de patrocínio em 2020. O
evento celebrou programas novos e renovados
na Bélgica, Espanha e Nova Zelândia.
“Campões de patrocínio” desses países,
juntamente com organizações dos Estados
Unidos,
apresentaram
desenvolvimentos
entusiasmantes de seus países em 2020. Para
um ano ainda melhor de 2021!

A Iniciativa Global de Patrocínio para
Refugiados e a Missão Permanente Canadense
em Geneva organizaram uma recepção virtual
para celebrarem o progresso realizado no
patrocínio comunitário em 2020. Participantes
de todo o mundo reuniram-se para celebrar o
momentum
continuado
do
patrocínio
comunitário e ouviram observações da
embaixadora do Canadá, Leslie Norton; vicepresidente da Imigração, Refugiados e
Cidadania do Canadá, Catrina Tapley; diretor
geral de Visas e Imigração do Reino Unido, Abi
Tierney; diretor da Iniciativa de Migração
Internacional da Open Society Foundation,
Gregory Maniatis e muitos mais. Esta
celebração foi o ponto culminante de um mês
de dezembro bastante movimentado: A GRSI
realizou também um workshop com as
municipalidades nórdicas e bálticas para
explorarem e se conectarem com a Ashoka
Fellows para o workshop on-line sobre política
“Creating Positive Change in the Field of
Migration
through
Cross-Sectoral
Collaboration” (Criando Mudança Positiva na
Área de Migração através da Colaboração
entre Setores)”.

O governo de Navarra e o conselho
municipal de Tudela colaboraram para
implementar um projeto piloto de
patrocínio comunitário para refugiados do
Líbano
O governo de Navarra na Espanha e o
conselho
municipal
de
Tudela
estão
colaborando em um modelo de recepção
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para o reassentamento similar aos projetos
pilotos de patrocínio comunitário no País Basco
e na Comunidade Valenciana. O diretor geral
de Políticas de Migração para Navarra, Ruiz de
Irízar, observou que esta é uma maneira eficaz
de canalizar sentimento de solidariedade local,
e que o governo está compromissado a “tornar
a comunidade em um agente ativo de
recepção, acompanhamento e inclusão”.
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Igreja Protestante que encontrou refúgio
nas colinas da Itália ajuda sírios a fazer o
mesmo

Veja a Iniciativa Global de Patrocínio de
Refugiados no Twitter!
Siga a @theGRSI no Twitter para receber mais
atualizações sobre o #communitysponsorship
(patrocínio comunitário)

Bridport Refugee Support Campaign
organiza evento no Bridport Arts Centre

A Bridport Refugee Support Campaign, RU,
organiza um evento em um centro de artes
local em dezembro como parte da exibição e
projeto Exile: A Mind in Winter (Exílio: Uma Mente
no Inverno). Hani, membro de uma família síria
que foi reassentada em Devon sob o esquema
de patrocínio comunitário juntou-se à equipe.
Hani e outro colega falaram de suas
experiências e engajaram-se em conversações
sobre como a iniciativa pode avançar.

Em 2018, a comunidade waldensiana em
Piedmont acolheu uma família de refugiados
através do programa Humanitarian Corridor na
Itália. A comunidade waldensiana na Itália se
emocionou em ajudar a acolher refugiados
pois seus ancestrais encontraram refúgio na
área séculos antes. Dois anos depois, a família
está bem. O idioma italiano foi aperfeiçoado, e
as crianças estão perseguindo formação
superior e desenvolvendo habilidades de
trabalho.
A Humanitarian Corridors tem ajudado a
acolher aproximadamente 2000 refugiados à
Itália a partir da Síria desde 2016. Os corredores
são personalizados para assistir refugiados
vulneráveis.
Após
uma
avaliação
da
elegibilidade liderando à sua seleção, os
refugiados recebem um curso de orientação
no seu ponto de partida, pois desta forma, eles
sabem o que esperar ao chegarem em suas
novas comunidades. Na chegada, eles
recebem suporte para ajudá-los a se
estabelecerem na comunidade. O nível de
assistência começa a diminuir após seis meses.
De acordo com um dos refugiados acolhidos
em Piedmont, “Sinto que estou melhorando
minha vida, que estou aprendendo algo novo
e construindo uma carreira, e se a minha família
está bem, isso é o suficiente para mim”.

Cinco anos passaram depressa para a
primeira família de refugiados da Síria
patrocinados
pela
comunidade
de
Chatham-Kent (Canadá)
Cinco anos atrás a comunidade de ChathamKent acolheu uma família de sete refugiados
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da Síria à comunidade. A família prosperou
desde a sua chegada, com os pais e filhos mais
velhos garantindo emprego e aprendendo
inglês. Os filhos mais novos estão desfrutando a
escola e participando de times esportivos
locais. O ministro Mendicino de Imigração,
Refugiados
e
Cidadania
do
Canadá
comemorou recentemente o quinto aniversário
da Operation Syrian Refugee, e celebrou as
contribuições de comunidades por todo o
Canadá.

Iniciativas de arrecadação de fundos para
trazer refugiados ao Comox Valley um
processo contínuo
O Church Street Refugee Sponsorship Group
está angariando fundos para trazer refugiados
ao Comox Valley. O grupo está trabalhando
com a St. Peter’s Anglican Church e a Anglican
Diocese of BC para acolher três refugiados.
Muitos membros do Church Street Refugee
Sponsorship Group ajudaram a patrocinar
refugiados no passado e essas experiências
ajudaram a modelar o compromisso do grupo
para patrocinar refugiados. Para arrecadar os
fundos necessários restantes, o grupo está
vendendo produtos feitos à mão.

Cinco anos de patrocínio para refugiados
em Wiesbaden
O programa de patrocínio “Be Welcome” em
Wiesbaden está celebrando cinco anos de
suporte ao reassentamento de refugiado. Os
programa equipara recém-chegados com
habitantes que são capazes de oferecer
suporte para integração e assentamento
inicial, tais como assistência com a procura de
apartamento e acesso aos serviços locais. Esses
relacionamentos tornaram-se amizades e
trazem gratificação duradoura para todos que
participam.

Patrocínio
comunitário:
Um
modelo
canadense para cidades europeias?
Um número crescente de comunidades na
Europa estão explorando opções para
patrocinar
refugiados
ao
reassentá-los
diretamente do exterior e integrá-los em suas
localidades. Tihomir Sabchev, candidato PhD,
conversa
com
Lawrence
Robinson,
coordenador sênior de Política da Iniciativa
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Global de Patrocínio de Refugiados sobre o
potencial e os desafios de tornar realidade o
patrocínio comunitário em diferentes cidades,
aprendendo a partir de vários modelos atuais
em diversos países.
A discussão aborda questões-chave tais como
os respectivos papéis de governos locais e
nacionais neste modelo, o princípio de
adicionalidade às quotas de reassentamento
nacional, os méritos de nomear refugiados
específicos ou grupos, como também recursos
e financiamento. Ouça o podcast aqui.

Grupo local de refugiados um passo mais
próximo de acolher família síria à
Cowbridge, RU
O Grupo de Patrocínio Comunitário Croeso
Cowbridge
recebeu
consentimento
do
conselho Vale of Glamorgan para acolher
refugiados. Croeso Cowbridge pode agora
solicitar aprovação do Home Office. O grupo
trabalhou no seu pedido por cerca de 18 meses
e arrecadou os fundos necessários para
patrocinar uma família de refugiados. O grupo
arrecadou os fundos para patrocínio através
de concertos, cafés da manhã e doações
individuais. Croeso Cowbridge espera também
recrutar mais voluntários para ajudar a família
assim que eles chegarem. O conselho do Vale
of Glamorgan aprovaram anteriormente
patrocinadores em Penarth e Llanwit Major.
Verifique o Portal de Recursos sobre a COVID19 da GRSI para obter mais informações sobre
as atividades, ferramentas e recursos da GSRI
durante este tempo desafiador.
https://covid19.refugeesponsorship.org/

O gue é a GRSI?
A Iniciativa Global de Patrocínio para Refugiados é
uma parceria de seis organizações - o Governo do
Canadá, o ACNUR, Open Society Foundations, a
Giustra Foundation, a The Shapiro Foundation e a
University of Ottawa. A iniciativa tem como
objetivo ajudar outros países a estabelecerem seus
próprios programas de patrocínio de refugiados
com base na comunidade, fortalecerem
comunidades locais e melhorarem a narrativa
sobre refugiados durante o processo.
ASSINE

GRSI ON-LINE
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