
 

‘I Get You’ - Que iniciativas na sua comunidade o ajudaram a ver o mundo por outros 

olhos? 

O JRS-Portugal lançou um projeto, em conjunto com outros 8 países europeus, para dar a conhecer 

as melhores práticas de acolhimento na Europa 

O JRS iniciou um novo projeto, cuja campanha se intitula I Get You com o objetivo de mapear, dar 

a conhecer e fortalecer iniciativas locais de acolhimento de refugiados e imigrantes na Europa. 

Pode conhecer o projeto e nomear alguma iniciativa no site http://www.igetyou-jrs.org. 

Por toda a Europa, cidadãos locais abriram as suas portas a pessoas em busca de segurança - 

imigrantes e refugiados - partilhando com eles refeições, ensinando-lhes a sua língua ou 

simplesmente estando ao seu lado. 

O projeto I Get You é desenvolvido pelo JRS-Portugal, em conjunto com outros 8 países europeus, 

membros, como nós, do JRS-Europa. Queremos ajudar a identificar e aproximar iniciativas de 

coesão comunitária que envolvam cidadãos locais e migrantes. 

Começa com algumas questões: quais são as melhores práticas que estas iniciativas de coesão 

comunitária encontram para trabalhar em conjunto com migrantes e cidadãos locais? Como é que 

estas iniciativas contribuem para melhorar a compreensão e amizade? Como é que elas 

enfrentam o racismo e a xenofobia? 

Estamos à procura das respostas. Através de três eixos principais: 

1. Nomear estas iniciativas através do preenchimento de um questionário online 

2. Enviar fotografias e testemunhos com o hashtag #IgetYou 

3. Partilhar notícias sobre o projeto via redes sociais 

O projeto tem também uma componente de investigação que nos irá permitir analisar e comparar 

as diferentes iniciativas mapeadas por toda a Europa. Iremos realizar um relatório de 

mapeamento e entrevistar, posteriormente, algumas das iniciativas identificadas e as pessoas que 

delas fazem parte para reunirmos ainda mais informação. Por fim, serão lançados 9 relatórios 

nacionais e um europeu que serão distribuídos junto de decisores políticos e profissionais da área 

para serem dadas a conhecer as boas práticas identificadas. 

Acreditamos que aproximar as pessoas é o melhor caminho para a construção da compreensão 

mútua.  

O JRS-Europa trabalha, neste projeto, com os seguintes escritórios: JRS-Portugal, JRS-Bélgica, JRS-

Alemanha, JRS-França, SJM-Espanha, JRS-Itália, JRS-Malta, JRS-Roménia e JRS-Croácia. 

Este é um projeto co-financiado pelo Programa Direitos, Igualdade e Cidadania da União Europeia. 

http://www.igetyou-jrs.org/

