RELATÓRIO
MENSAL
Informativo de atividades
Ano 2 | nº 10 | Abril/2015

COMUNICAÇÃO
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A principal cobertura do grupo de comunicação foi
realizada no dia 14 de março, data da abertura oficial
da nova sede do Adus. Na ocasião, os refugiados
receberam o certificado do curso de português.
Localizada no centro de São Paulo, o espaço está
preparado para atender refugiados, além de oferecer
atividades como aula de português, entre outras
atividades. A sede fica aberta de segunda a quinta,
das 13h às 21h, e aos sábados, das 9h às 16h. O grupo
também finalizou a cobertura do curso de advocacy,
cobriu a exposição “Uma longa jornada” sobre
refugiados palestinos, uma das rodas de conversa que estavam na programação da exposição, a 1ª Jornada da Cidadania, e
a entrega de certificados para os estudantes de português. Também produziu matérias sobre as voluntárias estrangeiras que
fizeram intercâmbio social auxiliando o Adus, apoio de voluntários na organização da sede, documentário brasileiro que
conta a história de refugiados saarauís e, sobre o bazar do Adus. Além disso, iniciou uma coletânea que fala sobre os países
que mais enviam refugiados ao Brasil.

PROGRAMA TRABALHO E RENDA
Em março, 17 refugiados entraram no Programa Trabalho e Renda Adus em
busca de integração no mercado de trabalho brasileiro. Neste mês também
houve alteração no cronograma de coleta de dados. Agora os refugiados,
solicitantes de refugio e indivíduos em situações análogas podem solicitar
a adesão na sede durante o horário de funcionamento ou aos sábados nos
mutirões que acontecem das 9h às 16h.
Além dos atendimentos aos refugiados, o programa avançou na prospecção
de vagas e parcerias com empresas.
O resultado de tal trabalho foi a abertura de pelo menos nove novas vagas
destinadas aos beneficiários do programa nos setore alimentício, manutenção
e serviços gerais; em gráficas; e em indústrias de linha de produção.

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

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.

FOTO MEMÓRIA
Para comemorar o dia dos Refugiados em 2013, realizamos uma grande festa
junina multicultural nomeada One Love Junino.

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).

VOLUNTÁRIO DO MÊS
Nívia dos Santos Ferreira é
uma das voluntárias mais
antigas. Ela conheceu o
Adus durante uma atividade
cultural no Sesc Itaquera
em 2012. Perguntou ao
responsável do grupo quem
eram aquelas pessoas e se
poderia ajudar de alguma
forma. Passou por alguns
projetos, entre os quais o
antigo Visita Amiga, e hoje
trabalha como recreacionista
com as crianças, enquanto
as mães fazem aulas de
Português.

PROJETO RECONSTRUINDO HISTÓRIAS
Durante o mês de março, além de trabalhar a elaboração do projeto,
o (Re)construindo histórias conversou com voluntários, apresentou
o projeto às famílias de refugiados e fez o encontro de voluntários e
famílias. Os voluntários também começaram as visitas nas residências
dos refugiados.

a Ramo Urbano, criada em 2014, oferece ao
público a venda de flores, destinando parte da
receita ao Adus.
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