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Projeto Reconstruindo histórias
Sob a proposta de iniciar o novo Projeto (Re) Construindo Histórias, foi realizado o contato com pessoas que estão interessadas e sentem-se motivadas pela
abordagem do trabalho. A conjuntura atual é de construir os alicerces do projeto,
construir uma equipe direcionada para o trabalho e compreender as demandas
apresentadas pelos refugiados para um melhor direcionamento. No dia 21/02, o
Projeto também participou da Capacitação de Advocacy, promovido pelo Adus.

Programa
Trabalho e renda
Novas demandas e diretrizes de
ações estão sendo contempladas
na reformulação do Programa
Trabalho e Renda Adus, que conta, inclusive, com a participação
de novos colaboradores. Somente durante o mês de fevereiro de
2015 foram cadastrados onze refugiados em busca de sua inserção
no mercado de trabalho brasileiro
e recebidas mais de 130 propostas
de oportunidades de emprego, em
sua maioria no ramo alimentício.

Leia mais!

Curtiu?

As reportagens completas
estão no site: www.adus.org.br

Já são mais de 4.300 pessoas que
curtem nossa fan page no Facebook

Parceria estratÉgica

Parcerias corporativas

Curso de português
No dia 21 de fevereiro, das 14h às
16h30, aconteceu um Workshop de
Português Língua Estrangeira para Refugiados na sede do Adus. Os participantes discutiram abordagens e métodos de ensino, além do perfil bastante
particular dos estudantes refugiados.
Analisou-se o material didático iné-

dito ainda em elaboração pelo próprio
Instituto - o livro Conectadus - que
será testado e reformulado nas aulas de
português. O bate-papo possibilitou a
troca de informações de um jeito descontraído e muito divertido, no qual
todos compartilharam suas histórias
com o ensino da língua e com o Adus.

Fundada por Thái Quang Nghiã, refugiado do
Vietnã que vive no Brasil desde 1979, a Góoc é
uma empresa que atua no setor de calçados e
acessórios, que investe fortemente em técnicas
de produção utilizando materiais reciclados e
design diferenciado.

A Hussein KS foi fundada em 2001 e atua no
mercado de consultoria em imigração e relações
internacionais garantido aos seus clientes
uma competente condução dos processos de
transferências internacionais
de pessoal (expatriações).

Coordenação
de voluntários

COMUNICAÇÃO

O grupo de comunicação do
Adus foi dividido em duas vertentes: assessoria de imprensa
e jornalismo. No último mês a
equipe de assessoria preparou
e divulgou um release sobre o
curso de capacitação de Advocacy do Adus. Por outro lado,
a equipe de jornalismo fez a
cobertura do curso, do debate
“Como é ser migrante no Brasil?” e da ida de refugiados sírios ao teatro para assistir à peça
“Salamaleque”. O filme “Uma
boa mentira”, que trata do tema
sobre refúgio, ganhou uma resenha com o intuito de conscientizar as pessoas sobre o tema. Por
fim, foi produzida uma matéria
que fala da contratação de refugiados para dar aulas de inglês
em uma escola de línguas.

No dia 22/02, o Adus iniciou o atendimento na nova sede nos seguintes horários: segunda a quinta das 13h às 21h
e aos sábados das 9h às 16h. E 20 voluntários devem trabalhar em turnos
de 4 horas semanais, desempenhando
as funções de Assistente Administrativo e Atendimento a Refugiados.
Alguns refugiados que visitaram a
sede ficaram muito felizes com a novidade e estão acompanhando outros
refugiados para se matricularem no
curso de português. A primeira reunião da coordenação na nova sede
aconteceu no dia 26/02.
Já no curso de português, voluntários iniciaram o trabalho de recreação
para que as mães estudem enquanto
os filhos realizam outras atividades.

Inspirada no conceito de vending machines
(máquinas de venda automática como as de
refrigerante, que funcionam com apenas alguns
toques), a Ramo Urbano, criada em 2014,
oferece ao público a venda
de Parcerias institucionais flores.

Parcerias institucionais
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