Operação Acolher Ucrânia

Centro São Cirilo acolhe migrantes ucranianos
O Centro Comunitário São Cirilo (CCSC), obra da COMPANHIA DE JESUS (Jesuítas) em Portugal,
em solidariedade com os cidadãos ucranianos, apela a uma resolução urgente e pacífica do
conflito armado. Perante esta crise humanitária, é essencial criar estratégias de intervenção
humanitária em defesa das vítimas do conflito.
Consciente da enorme necessidade que o povo ucraniano está a passar, o Centro São Cirilo, fiel
à sua missão e visão, tem vindo a reunir esforços, graças a voluntários e generosidade de tantos,
para criar condições de acolhimento em Portugal para cidadãos ucranianos. Esta intervenção é
em sintonia com o governo português e a sociedade civil na preocupação de acolher estas
vítimas da guerra.
O Centro São Cirilo tem a cargo a gestão de duas casas de acolhimento temporário (Casa Paz no
Porto e Casa Mar em Esposende) e já tem vindo a encaminhar famílias para alojamentos com
uma duração de tempo mais alargado, acompanhando-as na integração na sociedade. Os
serviços disponíveis passam por provisão de bens de primeira necessidade (alimentação,
higiene, roupa); apoios jurídico, social e emocional, emprego, integração escolar e em
atividades para crianças; aulas de português, etc. sempre sob o cuidado da humanização e
dignificação das pessoas.
Na necessidade de fazer face ao aumento de necessidades e para haver uma maior capacidade
de resposta, é necessário aumentar a rede de suporte e apoio. Se crê que pode apoiar o Centro
São Cirilo nesta resposta humanitária, por favor

Preencha o formulário: https://forms.gle/kgL9k5PUrC5kPCLt7
Será contactado na medida em que for necessário e os dados forem sendo trabalhados.
Obrigado por, Juntos, ajudarmos a Recomeçar!

“Para que sejamos artesãos de comunhão "

Mais informações:
ucrania@saocirilo.pt
+351 914 041 265

Rua Barão de Forrester, 968 4050-272 Porto
NIF | 506 234 320
IBAN | PT50 0010.0000.38504940001.07

T | 228 348 460
geral@saocirilo.pt
www.saocirilo.pt

