RELATÓRIO
MENSAL
Informativo de atividades
Ano 3 | nº 21 | Março/2016

AULAS DE PORTUGUÊS
Em fevereiro, fomos até o Instituto Porto, convidados pela
coordenadora Larissa Czelusmack, para ministrar mais um
treinamento àqueles que desejam atuar como professores de
Português para os refugiados assistidos pelo ADUS.
Em uma conversa animada, os voluntários puderam ouvir
sobre diversas questões pertinentes ao tema refúgio; além de
discutir metodologias usadas para o Português como Língua
Estrangeira.

Coordenadora pedagógica do ADUS (de vermelho), Coordenadora de
Voluntariado do Instituto Porto (de crachá), e os voluntários-professores.

A parceria, entre o Instituto Porto Seguro e o ADUS, por meio
da ong Atados, comemora dois anos, permitindo que ações voluntárias de maior duração sejam desenvolvidas no
bairro Campos Elísios. As aulas no Instituto começaram na semana seguinte ao treinamento, e o livro ConectAdus
foi adotado nas aulas da Porto.
SUPORTE PSICOSSOCIAL
O projeto de suporte psicossocial começou com plantões às quartas-feiras e estendeu também para os sábados.
Além disso, participamos da reunião da equipe do atendimento na intenção de apresentar o projeto em detalhes e
tirar eventuais dúvidas.
ADVOCACY
Em março, o Adus celebrou uma importante parceria com o Instituto Amani, que provê formação em Gestão de Inovação
Social e tem a missão de preparar talentos para atuar em desafios globais. Por meio desta parceria, o Adus irá receber
alunos do mundo todo para uma imersão prática durante quatro meses, em diferentes áreas da organização, e também
promoverá palestras de conscientização sobre o tema do refúgio em eventos organizados pelo Instituto Amani.
O projeto de conscientização do Adus participou do último bazar organizando um quiz informativo. Essa atividade foi
de grande importância para conversar e informar as pessoas que participaram do bazar. O quiz continha perguntas sobre
gênero e a migrações forçadas.

LEIA MAIS!

CURTIU?

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

Já são mais de 15.300 pessoas que
curtem nossa fan page no Facebook

SEDE
As visitas oficiais do Instituto Adus tiveram início no mês de março.
As primeiras visitas aconteceram nos dias 05 e 19. Na ocasião são
apresentados o Instituto Adus, os projetos, missão, atividades, formas
de arrecadação, entre outros. O tema do refúgio, no mundo e no Brasil
também é abordado. Todos estão convidados a fazer essa visita, basta
mandar um e-mail para: rafaella@adus.org.br. As visitas acontecem 2
vezes por mês, sempre aos sábados as 10h, em nossa sede: Av. São João
313, 11º andar.

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.

VOLUNTARIADUS
Março foi um mês agitado para os voluntários do Adus. No
primeiro fim de semana tivemos nosso primeiro bazar do ano
com a temática pensada no mês internacional das mulheres. O
bazar Mulheres & Refúgio aconteceu nos dias 5 e 6 de março, e
sem a força desse pessoal nada teria sido possível.
O Adus organiza grandes encontros para capacitar e desenvolver
aqueles que doam seu tempo em prol da causa do refúgio.
Neste mês de março, o Encontro Geral dos VoluntariAdus
aconteceu no sábado, 19. Uma manhã de muita inspiração ao lado
da consultora e companheira do Adus, Scheilla Margarida, seguido
por bate-papo com o prof. Andrea Piccini, que compartilhou sua
experiência sobre os fluxos migratórios contemporâneos.

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).

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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