Como é desenvolvido o trabalho da Rede Cáritas junto a refugiados(as)?

As Cáritas Arquidiocesanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, comprometidas com os
direitos humanos e dedicadas a projetos especiais dentro do contexto social da Igreja,
mantêm um convênio com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(Acnur) e com o Ministério da Justiça, por meio do Comitê Nacional para Refugiados
(Conare) para acolher, apoiar e orientar os(as) solicitantes de refúgio e os(as)
refugiados(as) que chegam ao Brasil.
Para isto, buscam formar, integrar e fomentar uma rede de apoio que possibilite a
concretização dos objetivos primordiais desta ação, que são o Acolhimento, a Proteção
Legal e a Integração Local desse contingente de pessoas que forçosamente deixaram seus
países de origem à procura de paz e de proteção no Brasil.
As duas Cáritas Arquidiocesanas contam com equipes técnicas formadas por assistentes
sociais, advogados, psicólogos e voluntários em geral, que prestam atendimento a
solicitantes de refúgio e refugiados(as) com vistas a contribuir no processo de reconstrução
de suas vidas em nosso país.
Os refugiados recebem apoio jurídico, psicológico e social por meio de atividades de
orientação jurídica diversa, acompanhamento das solicitações de refúgio e
encaminhamentos para instituições afins; atendimento psicológico individual e em grupo;
curso de português e orientação e encaminhamentos nas áreas de trabalho, educação,
saúde, documentação, capacitação profissional, cultura e lazer, geração de renda, com o
objetivo de facilitar sua integração na sociedade brasileira.
Para tal, são realizados atendimentos individuais, atendimentos multiprofissionais,
reuniões com refugiados, visitas domiciliares e divulgações sobre a temática do refúgio em
instituições de saúde, educação, empresas e na mídia em geral, com o fim de combater o
preconceito e possibilitar o acesso destas pessoas aos seus direitos. Nesta perspectiva, a
Cáritas vem estabelecendo parcerias estratégicas com diferentes instituições, formando
uma rede voltada à proteção legal e à integração local dos(as) refugiados(as) no Brasil.
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