
 
 
 

 

 
 

Setembro/Octubro de 2022                                                        VOL. 52 

 

INICIATIVA GLOBAL DE PATROCÍNIO PARA REFUGIADOS 

EM UMA OLHADA 

 

 

 

 

 

 

 

Lançamento do produto da Iniciativa 

Global de Patrocínio para Refugiados   

A Iniciativa Global de Apadrinhamento de 

Refugiado tem o prazer de anunciar o 

lançamento de nosso Guia atualizado 

(disponível em inglês e francês; o Guia em 

espanhol estará disponível no decorrer do 

ano), um novo Kit de Ferramentas de 

Monitoramento e Avaliação (disponível em 

inglês e francês), um panfleto atualizado 

(disponível em inglês e francês) e um site 

atualizado em inglês e francês!  

Para mais detalhes sobre nossos novos 

produtos, leia nosso comunicado à imprensa. 

 

 

Na Iniciativa Global Clinton, Welcome.US 

anuncia o compromisso de envolver mais 

50.000 americanos no patrocínio de refugiados 

nos próximos três anos  

Em 22 de setembro de 2022, Nazanin Ash, CEO 

da Welcome.US, anunciou que a organização 

apoiará 50.000 americanos para apadrinhar 

refugiados nos próximos três anos. A 

Welcome.US expandirá a campanha “Be a 

Welcomer” da organização, aumentando a 

conscientização e incentivando mais 

americanos a apadrinhar refugiados. O  

 

 

 

 

 

financiamento de várias organizações 

religiosas e sem fins lucrativos permitirá à 

Welcome.US expandir sua campanha “Be a 

Welcomer”, permitindo que mais americanos 

apadrinhem refugiados. 

No anúncio, Ash afirmou: “quando toda a 

nossa sociedade se envolve neste trabalho – 

empresas, organizações sem fins lucrativos, 

grupos religiosos, veteranos e grupos de 

diáspora, campi universitários, amigos e vizinhos 

– podemos realmente nos tornar a nação de 

boas-vindas que há muito imaginamos ser”.  

A Welcome.US usará a Welcome Connect, 

uma nova plataforma de tecnologia, para 

conectar patrocinadores e beneficiários em 

potencial e fornecer treinamento, recursos e 

histórias. Welcome.US poderia apoiar até 

100.000 refugiados nos Estados Unidos. 

 

Ministro australiano marca as primeiras 

chegadas de refugiados no âmbito do 

Programa Piloto de Integração e 

Assentamento Comunitário de Refugiados  

Em agosto de 2022, a Austrália recebeu as três 

primeiras famílias de refugiados por meio do 

Programa-Piloto de Integração e 

Assentamento Comunitário de Refugiados 

(CRISP) em Victoria e New South Wales. As 

famílias sírias são as primeiras a chegar por meio 

do CRISP, que reassentará até 1.500 refugiados 

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://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/GRSI-Guidebook.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/GRSI-Guidebook_FR.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/ME-Toolkit-Slide-Deck.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/ME-Toolkit-Slide-Deck_FR.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/GRSI-Pamphlet.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/GRSI-Pamphlet_FR.pdf
https://refugeesponsorship.org/
https://refugeesponsorship.org/fr/
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/Fall-Products-Announcement-The-Global-Refugee-Sponsorship-Initiative-GRSI-celebrates-its-sixth-anniversary-year-by-launching-new-tools-and-resources_PT.pdf
https://welcome.us/press/at-clinton-global-initiative-welcome-us-announces-commitment-to-engage-50
https://welcome.us/press/at-clinton-global-initiative-welcome-us-announces-commitment-to-engage-50
https://welcome.us/press/at-clinton-global-initiative-welcome-us-announces-commitment-to-engage-50
https://welcome.us/press/at-clinton-global-initiative-welcome-us-announces-commitment-to-engage-50
https://minister.homeaffairs.gov.au/AndrewGiles/Pages/first-arrivals-community-refugee-integration-settlement-pilot.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/AndrewGiles/Pages/first-arrivals-community-refugee-integration-settlement-pilot.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/AndrewGiles/Pages/first-arrivals-community-refugee-integration-settlement-pilot.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/AndrewGiles/Pages/first-arrivals-community-refugee-integration-settlement-pilot.aspx
https://refugeesponsorship.org/resources/workbook
https://refugeesponsorship.org/resources/workbook
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 até o final de junho de 2025. O CRISP é um 

programa-piloto de apadrinhamento 

comunitário de refugiados na Austrália. 

O Ministro da Imigração, Cidadania e Assuntos 

Multiculturais, Andrew Giles, disse sobre o piloto 

recém-lançado: “tem havido um grande 

interesse de grupos comunitários em ajudar 

diretamente os necessitados, e esse piloto cria 

uma grande oportunidade para essas 

comunidades acolherem refugiados em 

Austrália e apoiar diretamente sua jornada de 

assentamento.”  

Mulher de Palmerston North dá boas-vindas a 

novos refugiados 

O Ministério de Negócios, Inovação e Emprego 

do Governo da Nova Zelândia ampliou 

recentemente o programa-piloto de 

apadrinhamento comunitário de refugiados 

executado com a HOST International Aotearoa. 

O programa recentemente estendido irá 

reassentar 150 refugiados na Nova Zelândia nos 

próximos três anos, com 21 grupos e empresas 

patrocinando. Grupos patrocinadores podem 

nomear refugiados para reassentamento ou 

podem ser combinados com uma família de 

refugiados pelo Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR).  

Lorna Johnson, vereadora de Palmerston North, 

está ansiosa para participar do programa de 

apadrinhamento de refugiados da Nova 

Zelândia. Johnson diz que quando soube que o 

programa foi estendido, ela pensou que 

Palmerston North seria um bom lugar para ter 

um grupo comunitário de patrocínio de 

refugiados. Um simples post no Facebook 

iniciou a conversa. Johnson diz que "tudo o que 

fiz foi colocar no meu Facebook pessoal para 

dizer, olha, estou realmente querendo fazer 

isso, alguém está interessado em fazer isso 

comigo?". O grupo Palmerston North está 

ansioso para receber uma família em sua 

comunidade e, enquanto isso, está ocupado 

preparando apoio financeiro, social e de 

saúde para os recém-chegados. 

Birgit Grafarend-Watungwa, gerente nacional 

do programa HOST, observa que o programa 

tem sido popular na Nova Zelândia, com apoio 

de municípios e regiões menores em todo o 

país e com grupos que variam de empresas a 

grupos liderados por refugiados e organizações 

religiosas. 

Pianista de Vancouver ajuda a arrecadar 

fundos para família refugiada da Eritreia 

A Igreja da Comunidade Whistler organizou um 

concerto beneficente em agosto em apoio a 

uma família de refugiados da Eritreia. O grupo 

de apadrinhamento da igreja diz que está se 

preparando para a chegada da família. A 

venda de ingressos para o show é feita por uma 

doação sugerida de US$ 20 e os fundos 

arrecadados apoiarão o Fundo para 

refugiados da Eritreia. 

 

© Pique News Magazine  

O concerto beneficente contou com Clinton 

Giovanni Denoni, um pianista clássico de 

Vancouver que estudou no Instituto de Música 

Cleveland e agora se apresenta na Colúmbia 

Britânica. Denoni aspira tornar o piano clássico 

Confira a Iniciativa Global de Patrocínio para 

Refugiados no Twitter! 

Siga a conta @theGRSI no Twitter para mais 

notícias sobre #patrocíniocomunitário 

 

 

Você tem algum feedback sobre nosso boletim 

informativo? 

Por favor, responda a nossa pesquisa!  

 

 

https://www.rnz.co.nz/news/national/474686/palmerston-north-woman-extends-welcome-to-new-refugees
https://www.rnz.co.nz/news/national/474686/palmerston-north-woman-extends-welcome-to-new-refugees
https://www.piquenewsmagazine.com/local-arts/vancouver-pianist-helps-raise-funds-for-eritrean-refugee-family-5739150
https://www.piquenewsmagazine.com/local-arts/vancouver-pianist-helps-raise-funds-for-eritrean-refugee-family-5739150
https://twitter.com/theGRSI
https://ircc.qualtrics.com/jfe/form/SV_bIwHuu1WkhOseZo
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 mais acessível a um público mais amplo. Sua 

apresentação na Igreja da Comunidade de 

Whistler apresenta um vídeo filmado em Tofino.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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://refugeesponsorship.org/about-the-global-refugee-sponsorship-initiative/subscribe-to-the-grsi-newsletter/
http://www.refugeesponsorship.org/
https://refugeesponsorship.org/about-the-global-refugee-sponsorship-initiative/contact-us/

