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Uma palavra do Ministro Hussen 

Esperamos que também seja um canal para 
aprendermos com você. Mais e mais países estão 
explorando maneiras de projetar e implementar 
seus próprios programas privados de 
apadrinhamento de refugiados. Estamos 
interessados em saber como o governo, as 
empresas e os líderes da sociedade civil - 
juntamente com os cidadãos comuns - estão 
assumindo este desafio extraordinário. 

Bem-vindo ao Sumário da 
GRSI. Este novo boletim 
mensal se destina a mantê- 
lo a par do 
desenvolvimento do 
patrocínio comunitário de 
refugiados em todo o 
mundo.

Desde que a GRSI foi lançada há um ano, o 
Canadá vem trabalhando em estreita 
colaboração com nossos parceiros - o UNHCR, 
Open Society Foundations, Radcliffe Foundation 
e a University of Ottawa - para aumentar a 
capacidade global de reassentamento de 
refugiados. 

O Canadá está excepcionalmente colocado para 
liderar esse esforço. Por meio do Private 
Sponsorship of Refugees Program (PSRP)
(Programa de Patrocínio Privado de 
Refugiados), os canadenses receberam mais de 
300 mil refugiados nas últimas quatro décadas. 

Não tenho dúvidas de que o patrocínio privado, 
que tem sido tão positivo no Canadá, pode ter 
sucesso em outros países e ajudar a levar as 
pessoas mais vulneráveis à segurança. 

- Honorável Ahmed D. Hussen, Deputado, 
Ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania 

Os líderes da GRSI discutem o envolvimento do setor privado 
na proteção de refugiados na Concordia Summit (Cúpula 
Concórdia) de 2017, em Nova York.   

Patrocínio comunitário ao 
redor do mundo

A viagem da GRSI ao Reino Unido 

O Reino Unido promete um milhão de libras

para impulsionar grupos comunitários que

desejam patrocinar refugiados sírios 

A Nova Zelândia anuncia a criação da
categoria de Community Organisation
Refugee Sponsorship (Organização
Comunitária de Patrocínio de
Refugiados)  

Grupos interconfessionais no Reino Unido
estão se candidatando para se tornarem
grupos comunitários de patrocínio de
refugiados 

http://www.recorder.ca/2017/07/24/brockville-an-example-on-refugees
https://www.churchtimes.co.uk/articles/2017/21-july/news/uk/home-secretary-pledges-extra-1m-to-increase-refugee-sponsorship
https://www.national.org.nz/details_of_new_refugee_category_announced
http://www.ilfordrecorder.co.uk/news/wanted-one-syrian-family-to-join-a-thriving-redbridge-community-1-5219458?utm_source=Twitter&utm_medium=Social_Icon&utm_campaign=in_article_social_icons


O Guia da GRSI 
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Leituras sugeridas
Refugees Encounter a Foreign Word: Welcome (30 de 

junho de 2016)    

They took in one Refugee Family. But Families Don’t 

Have Borders (22 de outubro de 2016) 

Wonder and Worry, as a Syrian Child Transforms (17 de 

dezembro de 2016)    

Canadians Adopted Refugee Families for a Year: Then 

Came ‘Month 13.’ (25 de março de 2017)      

The Chosen (25 de agosto de 2017)

"O Guia da GRSI servirá como uma ferramenta prática para 
atores dos setores público, privado e comunitário que 
defendem ou criem programas de patrocínio comunitário em 
seus próprios países." 

- Frank Giustra, The Radcliffe Foundation 

Blocos de construção de patrocínio comunitário

O manual aborda tópicos como como se tornar um 
padrinho, como se preparar para a chegada de 
uma família refugiada a um novo país e como 
atender às suas necessidades cotidianas assim 
que chegarem lá. O Guia apresenta entrevistas 
com patrocinadores comunitários de diferentes 
partes do Canadá. Eles revelam alguns dos 
desafios complexos e gratificantes que 
enfrentaram ao ajudar os recém-chegados do 
exterior a se reassentarem. Ele também contém 
links para dezenas de artigos, estudos e relatórios 
que iluminam todos os aspectos do patrocínio 
comunitário. 

A publicação do Guia da GRSI foi oficialmente 
anunciada pelo ministro Hussen na Concordia 
summit (Cúpula Concórdia) em 18 de setembro de 
2017. Anúncios paralelos foram feitos por 
representantes da IRCC na Metropolis 
Conference (Conferência Metropolis) em Haia e 
em um seminário da ICMC em Bruxelas. Projetado 
para uma audiência internacional, o Guia está 
disponível no site da GRSI em inglês, francês, 
espanhol e português. 

A GRSI marcou seu primeiro aniversário com o 
lançamento de um extenso manual de treinamento 
on-line. O Guia da GRSI foi criado para ajudar 
governos, decisores políticos, organizações da 
sociedade civil,  atores do setor privado e 
cidadãos a aprender como patrocinar refugiados e 
recebê-los em suas comunidades. 

O Guia é modelado pelo Canada’s Private 
Sponsorship of Refugees Program (PSRP) 
(Programa de Patrocínio Privado de Refugiados 
do Canadá) que permitiu que os canadenses de 
todos os setores da sociedade ofereçam proteção 
e apoio a dezenas de milhares de refugiados desde 
1979. 

 Os líderes da GRSI falam com os residentes de Manchester durante 
as turnês de patrocínio comunitário do Reino Unido em julho de 
2017.

ASSINE GRSI ON-LINE ENTRE EM CONTATO  

O que é a GRSI?
A GRSI é uma parceria de cinco 
organizações: o Governo do Canadá, o 
UNHCR, Open Society Foundations, Radcliffe 
Foundation e a Unversity of Ottawa. 

A GRSI visa a ajudar outros países na 
criação de seus próprios programas de 
refugiados patrocinados pela comunidade. 
O objetivo final é aumentar a capacidade de 
reassentamento em todo o mundo. Através 
deste processo, esforça-se também para 
fortalecer as comunidades locais e melhorar 
a narrativa política internacional sobre 
refugiados e outros recém-chegados. 

https://www.nytimes.com/2016/07/01/world/americas/canada-syrian-refugees.html
https://www.nytimes.com/interactive/2016/10/22/world/americas/canada-refugees-syria.html
https://www.nytimes.com/2016/12/17/world/americas/syrian-refugees-canada.html
https://www.nytimes.com/2017/03/25/world/canada/syrian-refugees.html
http://www.washingtonpost.com/sf/world/2017/08/25/for-5000-somali-refugees-a-canadian-college-scholarship-was-the-only-way-out/?utm_term=.8d08e8fd7b44
http://www.unhcr.org/
http://radcliffefoundation.org/
https://www.uottawa.ca/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.canada.ca/home.html
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/pt
http://www.refugeesponsorship.org/pt/#contact

