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Curso Global em Resiliência
Convite para participar de nosso curso online de troca de aprendizado em Resiliência
Parceiros em Resiliência e Resposta (PiRR) é uma iniciativa da Aliança Anglicana e dos parceiros
anglicanos, especialmente Alívio Episcopal & Desenvolvimento (ERD). O PiRR busca apoiar as igrejas
anglicanas a desenvolver sua resiliência e sua capacidade de se preparar e responder com eficácia a
emergências.
Desenvolver resiliência é importante, pois comunidades resilientes são menos impactadas por desastres.
Comunidades ou organizações resilientes têm sido capazes de planejar e se organizar, identificar perigos e
mitigar riscos, identificar e mitigar vulnerabilidades e construir capacidades.
Você pode conhecer mais sobre o conceito, o processo e o plano de agenda para o
curso online de troca de aprendizado Resiliência no final.
Sempre que acontecem desastres, as/os anglicanas/os fazem parte de sua comunidade; elas/es se fazem
presentes antes, durante e muito tempo depois que outras agências se foram. É importante desenvolver
resiliência e capacidade de resposta antes de um desastre. Este curso oferece um espaço para lideranças da
igreja (clérigas/os, leigas/os, ativistas, voluntárias/os) explorar como isso pode ser feito.
Alguns das/os participantes no curso incluem o pessoal de recursos/assessoria do PiRR. Se a capacidade
local estiver sobrecarregada, o acompanhamento de uma pessoa do grupo de assessoria experiente, da
região, pode ajudar a igreja local. A pessoas que faz assessoria do PiRR pode ajudar a igreja local a
identificar o papel específico que a igreja quer desempenhar nesse momento, por meio de visitas e um
acompanhamento à distância. A pessoa que faz assessoria do PiRR irá aprender com as várias
perspectivas e experiências oferecidas.
Convidamos você a considerar, em espírito de oração, se pode cumprir um papel na construção da
capacidade de Resiliência e Resposta Anglicana em sua igreja. Gostaríamos também de convidá-la/o a
identificar outras pessoas que poderiam ser beneficiadas com este curso e recomendamos que compartilhe
estes documentos com elas.
Se estiver interessada/o no Curso em Resiliência, preencha o formulário que vai junto com o convite e
envie até sexta-feira, 9 de outubro de 2020 para Janice Proud janice.proud@aco,org e Paulo Ueti
paulo.ueti@anglicancommunion.org

Resiliência: a capacidade de uma comunidade ou sociedade exposta a perigos resistir, absorver,
adaptar-se e recuperar-se dos efeitos de um perigo, em tempo hábil e de forma eficiente.
Capacidades: os recursos e habilidades que as comunidades possuem, podem desenvolver, reunir,
usar e acessar, e que lhes permitem enfrentar o risco de desastres e ter mais controle sobre como
moldar seu próprio futuro.
Acompanhamento: trabalhar lado a lado, caminhar juntas/os, oferecer apoio para o empoderamento,
suporte de capacidade e facilitação. O acompanhamento deve ser construtivo, encorajador e
empoderador. Não se trata de um consultor que chega para fazer as coisas por você, e sim alguém
para caminhar com você em um momento difícil e apoiar e desenvolver sua capacidade de resposta.
Pessoa da assessoria: uma/um anglicana/o da região que irá acompanhar a igreja local:
Saint
Andrews
- 16 Tavistock
Crescent W11
1AP – London,
UK específico da igreja na resposta
 após
umaHouse
emergência,
para determinar
e implementar
o papel
 antes de uma emergência, para desenvolver as capacidades e a resiliência da igreja.
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Conceito:
Estabelecer uma conexão regional com as/os irmãs/ãos anglicanas/os em intercâmbio de aprendizado
sobre resiliência e resposta a emergências, ao enfrentarmos a pandemia de COVID e pós-COVID. Discutir
tópicos técnicos e de relacionamentos, promovendo uma reflexão e aprendizado mútuo para melhorar o
engajamento de nossa comunidade.
Resultado 1: Uma rede regional forte e coesa de líderes anglicanas/os (clérigas/os, leigas/os, voluntárias/os,
ativistas) com um maior entendimento do programa PiRR e conceitos humanitários básicos.
Resultado 2: Um grupo treinado, equipado e confiante de 10-15 pessoas em nível global para atender como
Acompanhantes do PiRR.
Processo Proposto:
Usar um currículo compartilhado de curso para todos as fases, com um material gravado contendo ideias
em comum gravadas sobre o tema, e em seguida uma discussão ao vivo para explorar o tópico específico.
Este curso que oferece certificado teria 10 sessões ao longo de um ano, cada uma com 2 horas de duração
(25 pessoas no máximo). Também haveria um trabalho de casa designado para cada mês (até 1 hora por
mês).
Existe a opção para os cursos:
Curso 1: 1400 GMT na 1ª terça-feira de cada mês (em espanhol, francês e inglês)
Curso 2: 0800 GMT na 1ª quinta-feira de cada mês (em inglês)
Curso 3: 0200 GMT na 2ª terça-feira de cada mês (em japonês, coreano, birmanês e inglês)
Curso 4: 1200 GMT na 2ª quinta-feira de cada mês (em árabe, português e inglês)
Tentaremos acomodar outras opções de línguas para todos os cursos, mediante solicitação.
Mais detalhes sobre o curso e calls introdutórios em www.anglicanalliance.org
Plano de Agenda:
Sessões Pré-Curso
Final de setembro de 2020:
 Introdução ao Curso (opcional) - saiba mais antes de se inscrever - apenas 30 minutos
Outubro 2020:
 Plataforma Zoom e orientação técnica (obrigatório no caso de matrícula) - apenas 30 minutos.
Sessões do Curso:
Novembro 2020:
Boas-vindas: integração e compartilhamento de recursos existentes
Dezembro 2020:
Estudo Bíblico Contextual.
PAUSA PARA O NATAL
Fevereiro 2021:
Março 2021:

Atenção com o Cuidador: cuidados com a equipe e prevenção ao
esgotamento
Metas: priorização de populações marginalizadas.

PAUSA PARA PÁSCOA
Maio 2021:
Junho 2021:
Julho 2021:

Ministérios de Serviço: O papel da Igreja para fechar lacunas
Resiliência ao Clima: mitigação e resposta a desastres cíclicos
Gênero: centralizar mulheres e meninas em respostas humanitárias.

FÉRIAS
Setembro 2021:
Outubro 2021:
Novembro 2021:

Salvaguarda: proteção dos participantes e da equipe
Saúde Mental: facilitação para apoio a traumas e problemas psicossociais
Trabalhando em Rede: colaboração para maior impacto.
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