Foto:Gabriela D’Andrea Ozzetti

RELATÓRIO
MENSAL
Informativo de atividades
Ano 2 | nº 17 | Novembro/2015

ADUS FINALIZA CAMPANHA DE CROWDFUNDING COM SUCESSO
A campanha de crowdfunding Sabores
& Lembranças arrecadou o valor
necessário para montar o quiosque no
Piknik Faria Lima. Assim, 12 famílias
em situação de refúgio vão preparar
e vender pratos típicos dos países
de origem. É um sonho se tornando
realidade. Acompanhem a página no
Facebook para saber novos detalhes.

ADUS ENVIA CONTRIBUIÇÃO PARA
PROJETO DE LEI DO RIO DE JANEIRO

PROJETO DE PESQUISA E CONTEÚDO
APRESENTA AVANÇOS

Em setembro, o Adus foi procurado pela assessoria
do Deputado Zaqueu Teixeira, da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para o
envio de contribuições para um projeto de lei
que apresenta programa de acolhimento para
refugiados. O Comitê de Advocacy do Adus
enviou sugestões ao deputado, as quais foram
apresentadas na Comissão de Constituição e
Justiça da Assembleia. O Advocacy continuará
acompanhando a tramitação desse projeto e se
dedicará a promover sua aprovação.

Na primeira semana de outubro, os dez grupos
de trabalho do Projeto de Pesquisa e Conteúdo
entregaram os projetos de suas respectivas pesquisas,
constando em cada documento a estrutura dos
relatórios e a metodologia de investigação. Com
a devolução dos projetos comentados, a etapa
de pesquisa foi iniciada. Ainda em outubro, os
voluntários começaram a desenvolver pesquisas
qualitativas e quantitativas, em campo e por meio de
fontes secundárias para desenvolver o conteúdo do
primeiro relatório anual, a ser publicado em junho
de 2016.

LEIA MAIS!

CURTIU?

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

Já são mais de 11.100 pessoas que
curtem nossa fan page no Facebook

ADUS PROMOVE FESTA PARA CRIANÇAS

PARCERIA ESTRATÉGICA

Na segunda quinzena de outubro, o Projeto de Cultura promoveu a
festa das crianças. O evento contou com muita música, brincadeiras,
guloseimas, atividades para os pais das crianças e apoio de voluntários
da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).
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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.

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).

VOLUNTÁRIA DO MÊS

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

PARCERIAS INSTITUCIONAIS
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Desde muito nova,
Débora
Juliana
Alves Manoel, 36,
professora da rede
municipal de ensino
de São Paulo, sentia
vontade de trabalhar
como voluntária em
causas humanitárias,
pois
acompanhava
a
situação
das
pessoas em países
africanos,
afetados
principalmente pelas
guerras civis. Mas foi
quando os conflitos
no Oriente Médio e na
África intensificaramse que ela percebeu que não poderia ficar parada.
Foi então que pelo site do Icarabe (Instituto da Cultura Árabe) a
Débora conheceu o Adus, em setembro de 2014, e com a ajuda
da irmã, que é da área de Relações Internacionais, decidiu que
trabalharia como voluntária. Atualmente, ela integra o projeto
de Recreação, que é dedicado às crianças refugiadas.
Para Débora, manter-se a par das questões do refúgio e romper
a barreira do idioma são os maiores desafios na atuação como
voluntária para que ela possa lidar com as crianças da melhor
maneira. No entanto, o desenvolvimento dessas crianças e
a maneira como elas aprendem rapidamente e tornam-se
intérpretes dos pais é emocionante. “Ver as crianças contentes,
sorrindo e muitos refugiados já integrados também me deixa
muito feliz e motivada.”
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