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INICIATIVA GLOBAL DE PATROCÍNIO PARA REFUGIADOS 

EM UMA OLHADA 

 

 

 

 

 

Como uma conexão on-line serviu de 

vantagem para a nova vida de uma família de 

refugiados  

 

© CBC/Ash Abraham  

Akyla Al Fares Taha, o marido e cinco filhos 

fugiram da Síria em 2012 e permaneceram em 

um campo de refugiados no Líbano durante 

quase uma década. Enquanto aguardavam 

por patrocínio para o Canadá, o marido de 

Akyla foi morto repentinamente em 2020.  

Ao ficar sabendo da tragédia, a professora de 

Ottawa Lindsay Barr organizou uma série de 

trocas de correspondência pelo Zoom entre os 

seus alunos do ensino fundamental e dois dos 

filhos de Akyla: Hussein Al Taha, então com 13 

anos, e Mohammed Al Taha, de 12. Durante o 

ano que se seguiu, os estudantes canadenses 

enviaram vídeos e mensagens para a família 

no exterior.  

Enquanto as crianças se comunicavam, Barr 

procurou grupos religiosos em busca de mais 

ajuda. Em 2018, a Igreja Unida da Graça de 

Chelsea, no Quebec, deu início ao processo de 

patrocínio para a família e arrecadou $30 mil 

dólares enquanto providenciava uma viagem 

segura até o Canadá.  

 

 

 

 

 

 

Diversos grupos religiosos, entre eles a Igreja 

Unida da Graça, o Templo Israel e a Mesquita 

da Misericórdia, se uniram para montar um 

apartamento para a família Al Taha. Quando 

chegaram, as crianças se conheceram 

pessoalmente e foram recebidas com carinho 

e cumprimentos. Os grupos religiosos indicaram 

que estão ansiosos para dar continuidade aos 

seus esforços, inclusive trazendo famílias do 

Afeganistão e da Ucrânia. 

Nova família refugiada de Timaru está “se 

adaptando bem”, enquanto outra deve 

chegar em breve 

 

@ Timaru Herald / Maddison Gourlay 

Em Timaru, na Nova Zelândia, o grupo de 

Assentamento de Refugiados com Apoio 

Presbiteriano de South Canterbury patrocina 

famílias em situação de refúgio desde 2020. 

Para cada família, o grupo de patrocínio e a 

comunidade trabalham arduamente “para 

transformar a casa em lar”, o que inclui a 

adição de brinquedos e enfeites para cada 

Você é um formulador de políticas ou líder da 

sociedade civil desenvolvendo um programa 

de patrocínio de refugiados?  

Baixe o manual de planejamento de políticas 

da GRSI. 

https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/refugees-syrian-youth-inter-faith-1.6490795
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/refugees-syrian-youth-inter-faith-1.6490795
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/refugees-syrian-youth-inter-faith-1.6490795
https://www.stuff.co.nz/timaru-herald/news/129263273/timarus-new-refugee-family-settling-in-well-another-family-expected-to-arrive-soon
https://www.stuff.co.nz/timaru-herald/news/129263273/timarus-new-refugee-family-settling-in-well-another-family-expected-to-arrive-soon
https://www.stuff.co.nz/timaru-herald/news/129263273/timarus-new-refugee-family-settling-in-well-another-family-expected-to-arrive-soon
https://refugeesponsorship.org/resources/workbook
https://refugeesponsorship.org/resources/workbook
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 criança da família de acordo com a idade e o 

gênero.  

A última família refugiada ficou tão grata pela 

ajuda do grupo que chegou ao Aeroporto de 

Timaru com flores nas mãos em sinal de 

agradecimento.  

O grupo de Assentamento de Refugiados com 

Apoio Presbiteriano de South Canterbury 

espera ajudar a reassentar este ano 110 

refugiados, os quais devem chegar a Timaru a 

cada seis ou sete semanas. 

O inspirador restaurante sírio em Urmston com 

preços modestos e grande coração 

 

© Manchester Evening News  

Na foto estão o empresário Samir Hamwyeh e 

sua esposa Fadya, que cozinham no 

restaurante de que são donos em Urmston, na 

região metropolitana de Manchester, no Reino 

Unido. Proveniente de Homs, na Síria, o casal 

fugiu para o Líbano em 2012 quando a tensão 

se espalhou na sua terra natal. Samir passou um 

breve período preso no Líbano por não ter 

documentos de identificação e a família viveu 

na pobreza durante o tempo que passou 

naquele país. 

Com a ajuda de uma iniciativa das Nações 

Unidas, eles se depararam com a 

oportunidade de começar vida nova na 

Inglaterra. A família chegou a Manchester em 

2016 e foi patrocinada pela Igreja Católica de 

Santa Mônica, que contou com o suporte da 

organização católica Caritas. Eles ajudaram a 

família de Samir encontrando uma casa, 

mobiliando o imóvel e criando uma ampla 

rede de apoio.  

Apesar do aumento do custo de materiais e da 

inflação, Samir está empenhado em manter os 

preços modestos do restaurante e em 

contribuir para a sua comunidade. 

Refugiados afegãos são recebidos por círculo 

de patrocínio  

Na cidade de Alexandria, em Minnesota, nos 

Estados Unidos, o Círculo de Patrocínio da 

Região dos Lagos está se preparando para a 

chegada de quatro refugiados do 

Afeganistão. O grupo é formado por dois 

irmãos e dois primos que foram forçados a fugir 

do país após a volta do Talibã por ajudarem os 

soldados americanos. 

 

@ Echo Press/Karen Tolkkinen 

Sarah Richter e sete amigos estão 

patrocinando os rapazes por meio do Círculo 

de Patrocínio da Região dos Lagos. Com 

doações generosas da comunidade de 

Alexandria, o grupo de patrocínio de Richter 

assegurou um apartamento mobiliado para 

eles, entre outras necessidades, e está à 

procura de um outro apartamento para se 

preparar plenamente para a chegada dos 

refugiados.  

A comunidade de Alexandria e o Círculo de 

Patrocínio da Região dos Lagos estão 

comprometidos em prestar orientação e 

ajudar os quatro a se tornarem capazes de se 

sustentarem sozinhos. 

 

 

https://www.manchestereveningnews.co.uk/whats-on/food-drink-news/inspirational-syrian-restaurant-urmston-bargain-24623082
https://www.manchestereveningnews.co.uk/whats-on/food-drink-news/inspirational-syrian-restaurant-urmston-bargain-24623082
https://www.echopress.com/news/local/afghan-refugees-are-on-their-way-to-alexandria
https://www.echopress.com/news/local/afghan-refugees-are-on-their-way-to-alexandria
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Filipinas assinam normas para que refugiados 

rohingyas estudem no país 

Nas Filipinas, o Ministério das Relações Exteriores 

anunciou recentemente um novo quadro 

jurídico para permitir que os refugiados 

rohingyas entrem e estudem no país.  

As normas dariam sinal verde ao programa de 

vias complementares CPath, o qual permite 

que os refugiados obtenham ensino superior 

nas Filipinas.  

O programa ligaria agências governamentais e 

instituições privadas a estudantes refugiados 

admissíveis, proporcionando um caminho 

educacional e acesso a oportunidades futuras.  

 

@ PNA/ Joyce Ann L. Rocamora 

Primeiro programa do mundo a ser criado 

exclusivamente para refugiados rohingyas, o 

CPath é um marco na longa tradição de 

assistência humanitária das Filipinas. Prometido 

inicialmente pelo país durante o Fórum Global 

de Refugiados em 2019, o programa deve ser 

lançado antes do fim deste ano. 

Confira a Iniciativa Global de Patrocínio para 

Refugiados no Twitter! 

Siga a conta @theGRSI no Twitter para mais 

notícias sobre #patrocíniocomunitário 

 

 

 

 

 

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      ENTRE EM CONTATO 

 

https://www.pna.gov.ph/articles/1177515
https://www.pna.gov.ph/articles/1177515
https://twitter.com/theGRSI
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/pt
http://www.refugeesponsorship.org/#contact

