
No �ndo, som�s t�d�s irma�s.
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Província do Rio de Janeiro

Projeto de Responsabilidade Social

REFUGIADOS

REFUGIADOS
Centro de Atendimento aos

“Eu disse que todos os países devem fazer isto com a virtude própria do governo que é a da 
prudência, porque um país deve acolher todos os refugiados que possa e integrá-los: 
educar, integrar, dar-lhes trabalho”.

                                                                                            Papa Francisco

SEDE: Rua Muniz Barreto, 100 - Botafogo - Rio de Janeiro
Tel: 21 2551-1448 - Email: social.refugiados@asvp.org.br



• FEIRA DA UNIÃO
Evento promovido no próprio Centro de Atendimento,

com música, artesanato e gastronomia de vários países, 
além de oficinas e recreação infantil como forma de

viabilizar mais uma oportunidade de renda para o grupo 
assistido pelo Centro de Atendimento aos Refugiados.

O Centro de Atendimento aos Refugiados é um projeto de Responsabide Social das 
Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo. Foi desenvolvido a partir necessidade de 
solidariedade e de valorização da dignidade da pessoa humana frente ao grande 
aumento de refugiados que buscam outros países devido à conjuntura mundial de 
guerras, conflitos, crises econômicas e perseguições que cerceiam a liberdade de ir 
e vir, bem como ameaçam a integridade física desses indivíduos.

Diante desta realidade sabemos que algumas ações precisam ser desenvolvidas para 
de amenizar as dificuldades enfrentadas por aqueles que buscam em nosso país 
proteção e oportunidades para recomeçar. Dentre elas destacamos a promoção e a 
inclusão social, as atividades trabalhistas e produtivas, a promoção de uma cultura 
de paz e tolerância e a contribuição para o exercício da cidadania destes grupos.

É neste sentido que o Centro de Atendimento aos Refugiados está desenvolvendo o 
trabalho de assistência à esta população em situação de refúgio que reside no Rio de 
Janeiro. O objetivo do espaço é somar forças com a rede de atenção ao refugiado 
nesta cidade, buscando minimizar os problemas sociais desse grupo, através da 
orientação sobre seus direitos e deveres, do encaminhamento para a rede 
socioassistencial, para a rede de saúde ou para o mercado de trabalho. Promovemos 
uma série de ações internas, em parceria ou não, para um atendimento qualificado e 
um acolhimento integral dos refugiados e seus familiares.

Que ações são desenvolvidas no Centro de Antendimento?

• Cadastramento do refugiado e sua família

• Atendimento e auxílio jurídico, psicológico e social

• Orientação para legalização de documentos

• Capacitação para inclusão no mercado de trabalho

• Realização de oficinas e cursos de Língua Portuguesa

• Promoção de ações educativas voltadas aos direitos humanos

• Disseminação da cultura através da realização de palestras e seminários

• Orientação a respeito dos lugares onde podem receber atenção na área da  

   saúde: UPA, Clínicas de Família e hospitais púbicos em geral

• Recreação Infantil para filhos dos refugiados atendidos

• Artetetapia para Mulheres Refugiadas

• Parceria com Escolinha de Futebol para crianças
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Recreação Infantil e Sala de Aula


