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INICIATIVA GLOBAL DE PATROCÍNIO PARA REFUGIADOS  
EM UMA OLHADA 

 

 

 

 

 

 
 

Crise na Ucrânia 
A parceria da GRSI está gravemente 

preocupada com o custo humano da crise na 

Ucrânia. Mais de 5,7 milhões de refugiados 

fugiram do país desde o dia 24 de fevereiro de 

2022, elevando a população mundial de 

pessoas em situação de refúgio para estimados 

31,7 milhões. O aumento do número de 

refugiados em todo o mundo destaca a 

necessidade urgente de soluções globais de 

proteção, incluindo o patrocínio comunitário.  
 

Recebendo ou abrigando refugiados 

ucranianos na sua casa ou cidade? A GRSI tem  

recursos de treinamento on-line para o 

patrocínio de refugiados, os quais debatem 

expectativas, cultura, confidencialidade, 

privacidade e considerações sobre poder, que 

podem ser úteis para você e sua comunidade. 

O treinamento on-line pode ser acessado aqui.  

Oficiais da Polícia Provincial de Ontário 

arrecadam fundos para trazer uma família de 

refugiados sírios ao Canadá 
 

 
 

A sargento de polícia MaryAnn MacNeil serve uma tigela 

de feijão com carne moída. 

© OPP/CTV News 
 

Em Petawawa, uma pequena cidade na 

província de Ontário, no Canadá, os 

integrantes do grupo da Igreja Luterana St.  

 

 

 

 

 

 

 

John estão trabalhando desde julho passado 

para patrocinar uma família de refugiados 

sírios, os Jokhadars, para se reassentaren en sua 

cidade. 
 

Em apoio aos esforços do grupo de patrocínio, 

no dia 31 de março, agentes da Polícia 

Provincial de Ontário (OPP) da região do Alto 

Vale do Rio Ottawa organizaram um almoço e 

leilão silencioso, arrecadando quase $ 3,300. 
 

O grupo de patrocínio espera que a família 

Jokhadar, que atualmente vive no campo de 

refugiados Zaatari, na Jordânia, possa vir ao 

Canadá no final de 2022 ou começo de 2023. 

 

Governo do Canadá organiza painel sobre 

refugiados e exibe o filme ‘Peace by 

Chocolate’ na Expo 2020 em Dubai  

 

 
O público assiste ao filme no Pavilhão do Canadá na 

Expo 2020. 

© Embaixada do Canadá em Abu Dhabi 
 

No dia 21 de março, na Expo 2020 em Dubai, o 

Governo do Canadá exibiu o novo filme 

‘Peace by Chocolate’ no pavilhão dedicado 

ao país. O filme se baseia na inspiradora história 

real dos Hadhads, uma família síria que chegou 

ao Canadá como refugiados patrocinados 

pela iniciativa privada e que posteriormente 

abriu uma fábrica de chocolates na província 

de Nova Scotia. A exibição contou com a 

presença do diretor-executivo da empresa, 

Tareq Hadad. O filme será lançado nos 

Você é um formulador de políticas ou líder da 

sociedade civil desenvolvendo um programa de 

patrocínio para refugiados?  
Baixe o manual de planejamento de políticas da GRSI. 

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://training.refugeesponsorship.org/
https://ottawa.ctvnews.ca/opp-chili-lunch-helps-raise-funds-to-bring-refugee-family-in-jordan-to-petawawa-ont-1.5847813
https://ottawa.ctvnews.ca/opp-chili-lunch-helps-raise-funds-to-bring-refugee-family-in-jordan-to-petawawa-ont-1.5847813
https://ottawa.ctvnews.ca/opp-chili-lunch-helps-raise-funds-to-bring-refugee-family-in-jordan-to-petawawa-ont-1.5847813
https://twitter.com/CanadainUAE/status/1506626829163143179?cxt=HHwWloC9lczHzugpAAAA
https://twitter.com/CanadainUAE/status/1506626829163143179?cxt=HHwWloC9lczHzugpAAAA
https://twitter.com/CanadainUAE/status/1506626829163143179?cxt=HHwWloC9lczHzugpAAAA
https://peacebychocolate.ca/pages/the-peace-by-chocolate-story
https://peacebychocolate.ca/pages/the-peace-by-chocolate-story
https://refugeesponsorship.org/_uploads/603152976a5bb.pdf
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cinemas canadenses no dia 6 de maio de 2022. 
 

Antes da projeção da película, o Governo do 

Canadá organizou um painel de discussão 

intitulado ‘Os Refugiados e o Futuro’, com foco 

nas oportunidades de acesso a soluções 

duradouras para os refugiados por meio das 

vias de mobilidade laboral. O evento híbrido 

proporcionou uma grande ocasião para 

provocar inovação, debater tendências atuais 

e melhores práticas e dar continuidade à 

colaboração entre representantes do setor 

privado, sociedade civil, governos estaduais, o 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR) e os próprios refugiados. 

 

Sinagoga, igreja e mesquita se unem para 

patrocinar uma família de refugiados afegãos 
 

 
(A partir da esquerda) O reverendo Mark Michael, o 

rabino Adam Raskin, Stew Remer e Sultan Chowdhury 

reunidos em Potomac, Maryland, para conversar sobre a 

família afegã que eles estão patrocinando.  

© The Washington Post 
 

Reconhecendo a situação difícil de muitas 

famílias afegãs em fuga do Talibã, o rabino 

Adam Raskin, do estado americano de 

Maryland, e seus fiéis tomaram a decisão de 

patrocinar uma família de refugiados. No 

entanto, assim que o grupo se informou melhor 

sobre o processo de reassentamento, 

sobretudo o quão complicado ele pode ser e 

os recursos exigidos, o rabino ponderou: 

“Poderíamos fazer isso sozinhos, mas não seria 

incrível colaborarmos com uma congregação 

cristã e uma muçulmana?” O rabino Raskin 

apresentou a ideia à Igreja Episcopal St. Francis 

e ao Centro Comunitário Islâmico de Potomac,  

e ambas as congregações se entusiasmaram 

em participar do grupo. “Todos nós temos o 

mesmo objetivo de ajudar esta família a se 

adaptar e sentir o amor que temos por ela”, 

disse a coordenadora da vida paroquial da St. 

Francis, Kathy Herrmann.  
 

Coletivamente, o grupo patrocinou os 

Wahdats, uma família de refugiados afegãos 

que se estabeleceu nos EUA no começo do 

ano. A igreja, a mesquita e a sinagoga 

possuem tarefas distintas, desde a promoção 

dos cuidados de saúde até as necessidades de 

tradução e aspectos culturais, passando por 

transporte e suporte financeiro. “Não é um 

projeto de curto prazo, estamos aqui para o 

longo prazo”, explicou Hermann. Ela também 

apontou que as três filiações religiosas 

planejam continuar as colaborações 

interconfessionais. “Somos todos um só”, 

acrescentou. 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
O que é a GRSI? 

 
A Iniciativa Global de Patrocínio de Refugiados é 
uma parceria de seis organizações: Governo do 
Canadá, ACNUR, Open Society Foundations, 
Fundação Giustra, Fundação Shapiro e 
Universidade de Ottawa. O objetivo é ajudar outros 
países a implementarem os seus próprios 
programas de patrocínio de refugiados, fortalecendo 
comunidades locais e aperfeiçoando a narrativa 
sobre os refugiados durante esse processo. 
 

ASSINE        GRSI ONLINE  CONTATO 

 

Confira a Iniciativa Global de Patrocínio para 

Refugiados no Twitter! 

Siga a conta @theGRSI no Twitter para mais 

notícias sobre #patrocíniocomunitário 
 

 

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2022/02/09/afghan-refugee-maryland-interfaith-sponsor/
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2022/02/09/afghan-refugee-maryland-interfaith-sponsor/
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/
http://www.refugeesponsorship.org/#contact
https://twitter.com/theGRSI

