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PORTUGUÊS
Agora, o curso de português conta também com uma turma de alfabetização. Era uma necessidade antiga
e a procura vinha aumentando. Então, contando com a parceria do Instituto Singularidades e a experiência
de voluntárias da área de alfabetização de adultos, abrimos a nossa primeira turma. As aulas acontecem aos
sábados na FESP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo), das 14h às 17h.
VOLUNTARIADUS
Em julho, nossos voluntários participaram do
curso de capacitação com Alphonse Nyembo, que
falou sobre o seu país, a República Democrática
do Congo (RDC). Foram abordados temas
como formação étnica-cultural, perpassando
a ação dos colonos-exploradores belgas que
devastaram a região e suas consequências, que
repercutem até hoje no país. O tema é de grande
relevância para nossos trabalhos, uma vez que
a maior nacionalidade atendida pelo Adus em
2015 (de acordo com o relatório final) é da RDC,
correspondendo a 30% dos atendimentos. Esses
encontros são caminhos para a capacitação e
desenvolvimento dos nossos voluntários.

CONECTADUS

O novo projeto de Mobilização de Recursos – ConectAdus
– teve início neste mês e já conta com o apoio do Instituto
Samuel Klein. São seis professores dando aulas para brasileiros
interessados em aprender ou aprimorar outro idioma. As aulas
são oferecidas nas modalidades: Turma Regular, VIP e Online,
nos idiomas francês, árabe e inglês. Mohamad (Síria), Nour
(Síria), Cedric (Togo), Gertrude (República Democrática do
Congo - RDC), Jean (RDC) e Daniel (Sierra Leone) começaram
as aulas entusiasmados, e alguns até participaram de uma
reportagem sobre o projeto (http://bit.ly/2byHfyK). Também
participam do projeto quatro coordenadoras e quatro
voluntários. No decorrer do curso reuniões são realizadas
para integração e melhor direcionamento da equipe. Para
mais informações sobre o projeto: idiomas@adus.org.br.

LEIA MAIS!

CURTIU?

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

Já são mais de 18.600 pessoas que
curtem nossa fan page no Facebook

RELAÇÃO COM REFUGIADOS

PARCERIA ESTRATÉGICA

O grupo participou da reunião mensal do Comitê Estadual do
Refúgio para a elaboração do plano estadual de acolhimento aos
refugiados. No dia 23 de julho, a coordenadora do grupo, Carla
Mustafa, participou do debate após exibição do making of do filme
“Era o Hotel Cambrigde”, em que se discutiu a questão do refúgio, da
moradia e das vulnerabilidades comuns a brasileiros e refugiados.
PARCERIAS CORPORATIVAS

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
O projeto “Sabores & Lembranças” está sendo repaginado para
levar uma nova experiência gastronômica ao público, ao mesmo
tempo que empodera os participantes, proporcionado visibilidade
e geração de renda. E para somar forças neste processo, a chef Bel
Coelho será a madrinha deste projeto. Em setembro teremos o 1º
workshop no novo formato. A nossa linha de produtos de artistas
refugiados já começa a sair da Alphagrafics! As artes estamparão
cadernos, canecas e outros objetos, mostrando o talento e gerando
renda para os participantes, além de ajudar com a manutenção
dos projetos do Adus. Nos dias 24 e 25 de setembro, teremos a
9ª edição do Bazar do Adus. Esta ação é fundamental para que o
trabalho da organização possa continuar e ser aperfeiçoado.
PARCERIAS INSTITUCIONAIS

COMUNICAÇÃO
O grupo cobriu a exibição, seguida por debate, do making of do
documentário “Era o Hotel Cambrigde”, de Eliane Caffé. O evento,
realizado pelo Adus e o Spcine, contou com a participação de
refugiados que moram na ocupação e da diretora do filme. O tema
do debate foi “Moradia e Refúgio”.

EMPREENDEDORISMO
Mais parceiros têm se juntado ao projeto de empreendedorismo
do Adus! O Instituto Fazendo Acontecer, comandado pelo
professor José Dornelas, fará algumas dinâmicas dentro da
grade de atividades do projeto piloto. Além disso, algumas
atividades serão realizadas juntamente com o Comitê de Jovens
Empreendedores – FIESP (Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo).
O conteúdo programático já está sendo fechado com as empresas
Establish Brazil e Hussein KS. Na foto, os empreendedores Talal
Al-tinawi (Síria) e D’Natalie Smith (Guiana Inglesa) conversam
com os sócios da Hussein, Ammar e Mariem Ahmad Hussein e
Marysol Goés, coordenadora da iniciativa.
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