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Workshop suíço sobre 
Apadrinhamento 
comunitário 

Em dezembro passado, o escritório da UNHCR da 
Suíça realizou uma mesa redonda de um dia sobre o 
apadrinhamento comunitário de refugiados. A reunião 
permitiu que representantes de várias ONGs, várias 
organizações religiosas e um grupo de reflexão 
explorassem como o conceito de apadrinhamento 
comunitário pode ser aplicado na Suíça. O encontro 
também contou com a participação de representantes 
de autoridades federais e cantonais suíças. 

A mesa redonda foi realizada em Berna em 11 de 
dezembro. Reuniu cerca de cinquenta representantes 
de uma ampla gama de partes interessadas, incluindo a 
Cruz Vermelha Suíça, a Anistia Internacional, a Save 
the Children, a Caritas, a IOM, o Exército da Salvação, a 
Benevol Schweiz, a HEKS, o Serviço Social 
Internacional e o Swiss Refugee Council. O programa 
incluiu uma visão geraldo reassentamento e de 
programas de apadrinhamento privados bem como 
apresentações focadas nos programas de 
apadrinhamento canadense e do Reino Unido. 

Dois especialistas canadenses foram convidados para 
fazer apresentações. Caroline Guimond (Diretora do 
Migration Program, Embaixada do Canadá, Paris) e a 
professora Sabine Lehr (Diretora, Private Sponsorship 
of 
Refugees Program, Inter-cultural Association of 
Greater Victoria) falou sobre a história do Canadá no 
Programa de Apadrinhamento Privado e sobre os 
diferentes modelos atualmente em uso no Canadá, 
incluindo o Programa de Blended Visa Office-Referred 
(BVOR). 

A sociedade civil da Suíça já está ativa na área 
da integração dos refugiados. A discussão da mesa 
redonda deu aos participantes uma visão mais ampla 
sobre como gerenciar as expectativas dos refugiados e 
dos voluntários que os apoiam. 
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O que 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 Radcliffe 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  

A State Secretariat for Migration da Suíça está 
organizando uma conferência sobre o trabalho voluntário na 
primavera. Esta reunião dará aos atores interessados a 
oportunidade de avançar o trabalho conceitual e de 
advocacia necessário para projetar um programa 
comunitário de apadrinhamento de refugiados na Suíça. 

A crise dos refugiados pode ser abordada se atuarmos 

como cidadãos globais, em colaboração com os governos, 

o setor privado e a comunidade filantrópica. 

- Frank Giustra, fundador e presidente da 

Fundação Radcliffe 

http://www.refugeesponsorship.org/pt
http://www.refugeesponsorship.org/pt
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/pt
http://www.refugeesponsorship.org/#contact
http://www.refugeesponsorship.org/pt


Estudantes ajudando estudantes 
através de programas de 
integração únicos 
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Acompanhamento 
Comunitário no Mundo

PARA SABER MAIS

Aqui está um trecho de uma entrevista com 
Michelle Manks, Diretor Sênior, Programa Campus 
Engagement & Student Refugee,  
World University Service of Canada 
(WUSC). A entrevista completa pode ser encontrada na 
Seção Estudos de Caso do Guia da GRSI.

• New Zealand: Community groups selected

for sponsored refugees scheme 

• Syrian refugees get a warm welcome 

to Bedeque, P.E.I.

• Meet the people trying to bring Syrian

refugees to their street in 2018 

• Ottawa Centre Refugee Action

welcomes 12 refugee families to Canada 

• Residents of small B.C. town help Syrian 

refugee realize artistic dreams  

• Hantsport, Nova Scotia, residents raising 

funds to sponsor refugee family

• Syrian refugees get a warm welcome 

to Bedeque, P.E.I.

• A Report on the Settlement Experiences of Kosovar
Refugees in Ontario 

• Overview of Sponsorship Responsibilities (Refugee
Sponsorship Training Program) 

Como está estruturado o programa de patrocínio do WUSC? 

O WUSC é um Titular de Acordo de Patrocínio (SAH, sigla em inglês 
para “Sponsorship Agreement Holder”) e os seus grupos de 
estudantes conhecidos como "comitês locais" agem como Grupos 
Constituintes da organização. Cada grupo deve ter um mínimo de 
cinco voluntários comprometidos a serem aprovados para 
patrocínio. 

Como alunos se envolvem no patrocínio de refugiados? 

Os grupos de estudantes agem como os patrocinadores oficiais em 
nosso modelo de patrocínio de refugiados e são responsáveis por 
todos os aspectos do patrocínio, desde assegurar o financiamento 
necessário (através de Memorandos de Entendimento com a 
administração, que se compromete com acordos de isenção, e taxas 
estudantis são cobradas na sequência de referendos liderados pelo 
WUSC), até fornecer a integração social e apoio ao estudante 
refugiado que chega a cada ano. 

O que é único em seu programa? 

Existem vários aspectos que são únicos: 
• É o único programa no mundo que combina o reassentamento com 
o ensino superior; 
• É o único programa de reassetamento de jovem para jovem, com 
apoio entre iguais, e envolve as instituições de nível superior e ex- 
alunos do programa no patrocínio de refugiados; 
• Oferecemos um mínimo de doze meses de formação pré-partida 
para o jovens refugiados que tenham sido selecionadas para o 
programa, inclusive cursos avançados de idiomas (e o TOEFL/IELTS), 
orientações culturais em profundidade e introduções ao sistema 
acadêmico canadense; 

• No Canadá, os grupos de patrocínio liderados por jovens estão 
fortemente envolvidos em campanhas de compromisso público 
que visam promover uma maior compreensão e gerar apoio 
público para os refugiados patrocinados; e 
• São oferecidas oportunidades de emprego de meio período no 
campus previamente estabelecidas como parte do patrocínio. 

Qual é a melhor parte de sua experiência de patrocínio? 

As conexões pessoais e amizades, as oportunidades de 
aprendizagem, o trabalho com a juventude (tanto com aqueles do 
Canadá quanto com os jovens refugiados) e dentro de uma rede 
de indivíduos que nutrem paixçao pela criação de igualdade de 
oportunidades e comunidades acolhedoras, os indivíduos 
incríveis e inspiradores patrocinados através do programa. 

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/pt/guia?chapter=3&area=4
https://wusc.ca/
http://www.refugeesponsorship.org/pt/guia
https://www.radionz.co.nz/news/national/347954/it-s-another-door-for-people-to-come-through
http://www.theguardian.pe.ca/news/local/syrian-refugees-get-a-warm-welcome-to-bedeque-pei-181899/
http://www.theguardian.pe.ca/news/local/syrian-refugees-get-a-warm-welcome-to-bedeque-pei-181899/
http://www.glebereport.ca/wp-content/uploads/2016/12/GR_December-2016_web.pdf
http://www.glebereport.ca/wp-content/uploads/2016/12/GR_December-2016_web.pdf
http://www.glebereport.ca/wp-content/uploads/2016/12/GR_December-2016_web.pdf
http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/meet-the-people-trying-to-bring-syrian-refugees-to-the-uk-this-christmas_uk_5a27c61ce4b0c2117626e3eb
https://www.radionz.co.nz/news/national/347954/it-s-another-door-for-people-to-come-through
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/fort-nelson-syria-art-1.4471768
http://www.hantsjournal.ca/news/local/hantsport-residents-raising-funds-to-sponsor-refugee-family-182429/
http://www.theguardian.pe.ca/news/local/syrian-refugees-get-a-warm-welcome-to-bedeque-pei-181899/
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/fort-nelson-syria-art-1.4471768
http://www.hantsjournal.ca/news/local/hantsport-residents-raising-funds-to-sponsor-refugee-family-182429/
https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/bitstream/handle/10315/2673/Lawrence+Lam+-+A+Report+on+the+Settlement+Experiences+of+Kosovar+Refugees+in+Ontario.pdf;jsessionid=FFDE52B1D0538D59D2E8C363AEF03BB5?sequence=1
http://www.rstp.ca/en/sponsorship-responsibilities/responsibilities/
https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/bitstream/handle/10315/2673/Lawrence+Lam+-+A+Report+on+the+Settlement+Experiences+of+Kosovar+Refugees+in+Ontario.pdf;jsessionid=FFDE52B1D0538D59D2E8C363AEF03BB5?sequence=1
http://www.rstp.ca/en/sponsorship-responsibilities/responsibilities/

