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SUPORTE PSICOSSOCIAL

ADVOCACY

O projeto de suporte psicossocial
teve, no mês de abril, 11 plantões de
acolhimento psicológico, além dos
atendimentos regulares. Agora o
grupo também oferece atendimento
no idioma árabe.

A equipe recebeu quatro estagiários internacionais para compor
os times de Pesquisa & Conteúdo, Conscientização e Conexão
Internacional. Beverly Rachel (Escócia), Hugo Givodan (França),
Samantha Isaia (França) e Cameron Kesinger (Estados Unidos) irão
desenvolver, em três meses, atividades nas três frentes de Advocacy,
trazendo suas experiências e conhecimentos de fora do país para
contribuir com a evolução dos projetos.

CULTURA
O grupo de Cultura participou do Dia das Boas Ações, uma mobilização mundial em que diversas ONGs realizaram
ações sociais, nos dias 09 e 10 de abril. No dia 09, a equipe levou um grupo de brasileiros e refugiados para participar
de uma gincana em Paranapiacaba. Já no dia 10, nos juntamos a várias ONGs no Dia das Boas Ações, no parque do
Ibirapuera para uma ação de promoção ao trabalho voluntário.
Realizamos mais uma edição do Sabores & Lembranças com o colombiano Arturo que fez arepas de carne, queijo e
limonada de coco e, por fim, uma visita de um grupo de voluntários e refugiados na aldeia indígena do Jaraguá no dia
do índio.

SEDE
As visitas oficiais do Instituto Adus tiveram início no mês de março. 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. Quem quiser participar basta enviar e-mail para: visita@adus.org.br. As visitas acontecem 2 vezes por mês,
sempre aos sábados as 10h, em nossa sede: Av. São João 313, 11º andar.

LEIA MAIS!

CURTIU?

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

Já são mais de 16.100 pessoas que
curtem nossa fan page no Facebook

COMUNICAÇÃO

PARCERIA ESTRATÉGICA

No último dia 28, o Adus participou do evento Global Causes Day,
evento mundial promovido pelo Facebook. Foi o primeiro encontro
da rede social inteiramente voltado a ONGs. O objetivo foi mostrar a
plataforma, ferramentas especiais e dicas de conteúdo.

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).

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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