FUNDO JOVENS

EDUCAÇÃO E CULTURA
2015
INSTITUIÇÃO PLANO B
IMAGINE
www.instituicaoplanob.com.br

Oficinas de leitura e escrita para
o desenvolvimento infantil em Pernambuco
O município de Jaboatão dos Guararapes apresenta sérios problemas na área de
educação, com escolas precárias e falta de professores, comprometendo o futuro
de crianças e jovens. A Instituição Plano B vem contribuindo para superar a baixa
escolaridade, preparando jovens alunos para entrada em escolas técnicas.
A organização está ampliando suas atividades para outras comunidades, com
a abertura da primeira “Casa Plano B”, que abrigará diversas ações sociais. Por
meio do projeto IMAGINE, o espaço vai oferecer apoio na área da aprendizagem
às crianças da favela Novo Horizonte, com foco na leitura e na escrita como
instrumento transformador e libertador. O trabalho visa resgatar a identidade
infantil perdida com a corrente adultização das crianças, vulneráveis a exploração
e ao tráfico.

JABOATÃO DOS GUARARAPES
PERNAMBUCO

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Instituição Plano B vai realizar:
• Atividades orientadas para leitura, escrita e acompanhamento da evolução de
60 crianças entre 5 a 11 anos, residentes na comunidade Novo Horizonte;
• Atividades com os pais e familiares para conscientização sobre o
desenvolvimento infantil;
• Redução do número de crianças em situação de risco e exploração.

60

crianças
atendidas

240
familiares

beneficiados
indiretamente

“

Em famílias de baixa renda as crianças são levadas às ruas em busca
de renda e isso as torna vulneráveis aos aliciadores infantis.
Equipe do Plano B

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2015
INSTITUTO CRIAR DE TV,
CINEMA E NOVAS MÍDIAS
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
DO INSTITUTO CRIAR
www.institutocriar.org

Formação audiovisual e acesso ao mercado
de trabalho para jovens em situação de vulnerabilidade
Os jovens de 15 a 24 anos representam cerca de 20% da população brasileira,
segundo dados do IBGE. Entre as comunidades de baixo IDH, eles são as
principais vítimas da exclusão social, têm dificuldades para encontrar emprego e,
muitas vezes, precisam se submeter a ocupações profissionais precárias.
Para enfrentar a situação, o Instituto Criar promove um programa de formação
audiovisual para adolescentes entre 17 e 20 anos, com renda per capta de até
meio salário mínimo, nas cidades de São Paulo e Osasco. A organização tem
objetivo de aproveitar o potencial do setor audiovisual, que fatura mais de US$
450 bilhões por ano no mundo, para incluir estes jovens no mercado de trabalho.
Desde sua fundação em 2003, mais de 1.600 pessoas foram capacitadas pelas
oficinas da instituição.

SÃO PAULO

IMPACTO

SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, o Instituto Criar realizará:

1.600

• Programa de Formação de Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias com a
formação de 150 jovens por ano;
• Conscientização crítica de adolescentes em situação de vulnerabilidade;
• Capacitação de jovens para ações de transformação pessoal e social, usando o
audiovisual como ferramenta.

jovens

formados em
11 turmas desde 2003

350
jovens

impactados pelo
projeto Vídeo Criar

25.000
pessoas

beneficiadas pelas
ações do projeto

“

Precisamos transformar a habilidade criativa natural dos jovens em ativo econômico,

estimulando modelos inovadores para o desenvolvimento pessoal de cada um deles e do Brasil.
Equipe Instituto Criar

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2015
INSTITUTO ESPORTE &
EDUCAÇÃO (IEE)
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO IEE
www.esporteeducacao.org.br

Ampliação e qualificação da prática esportiva
e de atividade física no Brasil
O Brasil gasta mais de R$ 12 bilhões por ano com problemas causados por
consequências da obesidade e do sedentarismo, segundo a ONG Atletas do
Brasil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica pelo menos 5 horas
semanais de atividade física para crianças e jovens, mas isso não é seguido pelas
instituições de ensino do país. Somente 30% das escolas de educação básica têm
quadras e não há professores de educação física em todas elas.
Desde 2001 o Instituto Esporte & Educação oferece atividades esportivas em
bairros populares, em parceria com espaços comunitários e escolas públicas.
Nestes espaços são oferecidas duas aulas semanais de esportes regulares.
O instituto também promove a qualificação da atividade física, por meio da
formação de professores que atuam em escolas públicas de todo o Brasil.

SÃO PAULO

IMPACTO

SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, o Instituto Esporte & Educação pretende:

760.000

• Ampliar e qualificar a prática esportiva e a atividade física, através da formação
de professores que atuam nas redes de ensino;
• Desenvolver competências específicas para que os professores atuem na
disciplina de educação física e com atividades esportivas no contraturno;
• Promover 5 horas de atividades por semana nos locais atendidos.

jovens e crianças
atendidos
diretamente

25.000
professores
e gestores
capacitados

350
munícipios
atendidos em
20 estados

“

Queremos influenciar não apenas em políticas públicas, mas em toda cadeia de valor do
esporte em questões cruciais como convivência, acesso, saúde e participação cidadã.
Ana Moser, atleta olímpica e fundadora do IEE

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2015
INSTITUTO FAZENDO
HISTÓRIA
GRUPO nÓs
www.fazendohistoria.org.br

Autonomia e projetos de vida para jovens
que estão saindo do serviço de acolhimento
No Brasil existem mais de 37 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos.
São Paulo é o estado com o maior número de jovens nesta situação, são
aproximadamente oito mil, de acordo com a Secretaria Municipal de Assistência
Social de SP. Muitas delas não têm perspectiva de retorno para suas famílias de
origem e, quando são forçados a sair dos locais de acolhimento ao 18 anos por
conta da maioridade, ficam expostas à vivência da rua e à criminalidade.
O Grupo nÓs orienta jovens, que precisam se preparar emocionalmente e
financeiramente para a saída do serviço de acolhimento, por meio de atividades
individuais e grupais. As ações do projeto levam em consideração a formação
de rede de apoio e o estabelecimento de parcerias para contribuir com o
desenvolvimento dos jovens.

SÃO PAULO

IMPACTO

SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, a organização realizará:
• Acompanhamento de 30 adolescentes de 16 anos residentes em casas de
acolhimento parceiras;
• Desenvolvimento de um projeto de moradia;
• Desenvolvimento de um projeto profissional;
• Uso consciente do dinheiro;
• Fortalecimento dos vínculos afetivos e familiares.

30

adolescentes
de 16 anos
acompanhados

“

A saída do acolhimento é um momento de extrema vulnerabilidade para os jovens e
pequenos atos de apoio e abertura de caminhos significam o futuro.
Claudia Vidigal, Instituto Fazendo História

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2015
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS
ESCOLA POPULAR DE COMUNICAÇÃO CRÍTICA
www.observatoriodefavelas.org.br

Protagonismo jovem na Maré
Em 2001, no Complexo da Maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro,
foi criado o Observatório de Favelas, uma organização da sociedade civil de
pesquisa, consultoria e ação pública dedicada à produção de conhecimento e de
proposições políticas sobre as favelas e fenômenos urbanos.
A ESPOCC – Escola Popular de Comunicação Crítica - é um projeto do
Observatório, criado em 2005, que tem o objetivo de formar jovens e adultos na
área de comunicação, transformando-os em multiplicadores do conhecimento de
forma crítica e transformadora. Os alunos são moradores dos espaços populares
do Rio que tem na ESPOCC uma grande oportunidade de entrada no mercado de
trabalho e de formação para a vida.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto propõe:
MARÉ

• Desenvolver habilidades nas áreas de Mídias digitais e Audiovisual para
90 alunos;
• Oferecer 420h de aula para jovens moradores do Rio de Janeiro;
• Produção de materiais digitais como documentários, mídia e ações de
publicidade afirmativa.

RIO DE JANEIRO

Formação de

90
jovens

em mídias digitais
e audiovisual

420
horas

de aulas

Construção
de produtos
digitais como documentários,
mídias e ações de publicidade

“

A sociedade civil precisa buscar seu espaço no que é público, desenvolver autonomia e se tornar
protagonista, articulando e construindo uma travessia para uma cidadania mais atuante.
Eduardo Alves, coordenador da ESPOCC e diretor do Observatório de Favelas

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2015
COLETIVO PAPO RETO
NÓS POR NÓS

Defesa dos direitos humanos e segurança para
os moradores do Complexo do Alemão e Penha
O Papo Reto é um coletivo de comunicação independente composto por jovens
ativistas moradores dos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. O
coletivo trabalha pela defesa dos direitos humanos e a segurança dos moradores
da comunidade, que sofrem com a violência do tráfico de drogas e da polícia.
O Coletivo mantém uma rede de troca de informações entre moradores da
comunidade durante 24 horas por dia. O projeto chamado de Nós por Nós é
uma ferramenta para garantir a segurança aos moradores do Alemão. É um canal
que tem o objetivo de mostrar a realidade da favela, com foco na divulgação de
notícias e imagens que passam despercebidas pelas lentes da grande mídia. O
coletivo também organiza eventos e lidera reivindicações populares.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Coletivo Papo Reto pretende:

RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO

• Fortalecer a produção de conteúdo audiovisual sobre os problemas da
comunidade;
• Produzir vídeos com moradores narrando suas próprias histórias.

207
pessoas

conectadas em uma
rede de proteção
contra a violência

20

mototaxistas
amparados legalmente

Programas em vídeo
postados no youtube
semanalmente

“

Quando alguém é ferido num tiroteio, as pessoas chamam o Coletivo Papo Reto para tentar fazer

pressão visual para que não violem aquela cena, quando alguém é preso arbitrariamente também.
Raull Santiago, ativista social do Coletivo Papo Reto

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2015
VOZ DAS COMUNIDADES
#FALAJOVEM
www.vozdascomunidades.com.br

Protagonismo jovem na criação
de um legado para a comunidade
O jornal comunitário Voz da Comunidade foi criado por Rene Silva, quando
ele tinha apenas 11 anos de idade, para dar visibilidade às questões sociais do
Complexo do Alemão, muitas vezes ignoradas pelas mídias tradicionais. Além de
ter se tornado referência em comunicação comunitária e jornalismo cidadão, o
portal Voz das Comunidades também realiza ações sociais como a PAZcoa, o
Arraiá do Alemão e uma série de debates com jovens chamada de #FalaJovem.
O #FalaJovem tem como objetivo criar um espaço de interlocução e banco de
ideias na comunidade. Por meio da iniciativa, os próprios moradores podem
identificar os problemas locais e discutir saídas democráticas para eles. As soluções
criadas por quem mora na comunidade vão colaborar para a construção de um
legado para o futuro de todos.

RIO DE JANEIRO

IMPACTO

RIO DE JANEIRO

Com o apoio da BrazilFoundation, o Voz das Comunidades pretende:
• Realizar 12 workshops para criar um espaço de interlocução, participação social
e propostas para soluções de problemas;
• Influenciar atitude dos jovens e o sentimento de responsabilidade pela
comunidade.

12

workshops
realizados

100
jovens

envolvidos

150.000
residentes

do Complexo do Alemão
beneficiados

“

O diferencial é que o Voz das Comunidades
é feito por nós e para os nossos.
Rene Silva, editor-chefe do jornal Voz da Comunidade

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2014
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
DE PARAMOTI
ESCOLA POPULAR

Resgate de valores históricos e
culturais da região Paramotiense
A cultura é co-responsável pela formação humana, principalmente quando resgata
a história de vida das pessoas, a memória de territórios e ajuda a construir a
identidade de um povo. Nas pequenas cidades do Brasil, o acesso a equipamentos
culturais ainda é bastante limitado. A TV é, na maior da região, a principal fonte
de lazer e informação. O acesso à internet vem sendo ampliado com lan-houses e
programas de ilhas digitais do governo, mais ainda é restrito.
Mesmo com poucas opções culturais, Paramoti possui uma rica bagagem histórica
que lhe rendeu o título de Cidade da Paz. A EPC Paramoti se propõe a contribuir
para o resgate e a preservação da cultura da cidade, ampliando acesso a sessões
de cinema, a biblioteca e a exposições sobre a história do município.

PARAMOTI
CEARÁ

IMPACTO
O projeto pretende:
• Atender 830 pessoas de forma direta e indireta;
• 300 destes atendidos são estudantes da rede pública, de 10 e 18 anos, e outros,
jovens e adultos moradores em geral;
• Oferecer um calendário de atividades culturais para a comunidade na sede da
Escola Popular Cooperativa de Paramoti;
• Concientizar a população local sobre a história e riqueza cultural da região.

830
pessoas

com maior acesso
a atividades culturais

Ampliação
do calendário de eventos
e ações culturais
da região

Valorização
da memória, tradições,
história e cultura local
pelos moradores

“

Esperamos contribuir para o maior conhecimento e valorização da
história de Paramoti por todos os participantes das atividades.
Aurenir Luz, gestora do projeto

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2014
ASSOCIAÇÃO INCUBADORA
SOCIAL GASTROMOTIVA
CURSO PROFISSIONALIZANTE EM COZINHA EXPANSÃO SALVADOR
www.gastromotiva.org

Treinamento profissional e insersão
no mercado para jovens de Salvador
A Gastromotiva surgiu em 2006, por iniciativa do empreendedor social e chef
de cozinha David Hertz, com a missão de promover a inclusão e desenvolvimento
social de jovens e adultos, utilizando a gastronomia como ferramenta de
transformação.
A organização forma jovens de baixa renda como auxiliares de cozinha e
os encaminha diretamente para o mercado de trabalho, estimulando seu
desenvolvimento pessoal, visão de carreira e capacidade de empreendedorismo.
Após a consolidação em São Paulo e Rio de Janeiro, a Gastromotiva expande
a sua atuação para Salvador, na Bahia, em função da grande demanda de
formação profissional diante das oportunidades de trabalho e à necessidade de
maior capacitação de mão de obra local.

SALVADOR
BAHIA

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation o projeto pretende:
• Oferecer 280 horas de aulas práticas e teóricas em gastronomia, cidadania e
desenvolvimento pessoal para 50 alunos de baixa renda entre 18 e 35 anos;
• Ampliar o acesso à empregabilidade mapeando vagas disponíveis na área e
encaminhando os alunos para processos seletivos.

755

aprendizes
já formados
até 2013

Expansão
da organização:
Salvador, além
de RJ e SP

Ampliação das

oportunidades de emprego
e geração de renda

“

Eu adoro o curso e estou aprendendo muito. Eu me surpreendi
com o universo da Gastronomia.
Diego Rodrigues, aluno da Gastromotiva

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2014
INSTITUTO LUTHER KING
DE ENSINO, PESQUISA E
AÇÃO AFIRMATIVA (ILK)
MODERNIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO
CURSO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULAR E ENEM
www.lutherking.org.br

Acesso ao ensino superior para
jovens e adultos em Campo Grande, MS
A cidade de Campo Grande no Centro Oeste brasileiro tem um alto índice de
desigualdade social, que se reflete na educação da população mais vulnerável,
sobretudo quando se trata de alunos negros e indígenas. A organização oferece
cursos de pré-vestibular gratuitos com qualidade e tecnologia de ponta para 140
alunos por ano.
O projeto propõe a capacitação dos professores em recursos digitais e de
multimídia com módulos de curta duração, que conjuntamente com a atualização
dos recursos didáticos criará na instituição um sistema de ensino moderno e
estimulante ao aprendizado. 20% das vagas são destinadas a alunos entre 30 e
60 anos de idade. O Instituto também conta com um fundo de bolsas, que oferece
auxílio para alunos em maior situação de vulnerabilidade durante o primeiro ano
da universidade.

CAMPO GRANDE
MATO GROSSO DO SUL

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation o ILK pretende:

Tornar

100%

• Realizar cursos para professores e habilitação em metodologias da tecnologia
da informação;
• Produzir material didático com padronização do uso dos recursos digitais;
• Tornar 100% dos alunos do curso preparatório aptos para a prova do ENEM;
• Aumentar significativamente a qualidade de ensino, que resultará na elevação
do índice de aprovação na universidade para acima de 90% com relação aos
alunos matriculados no ano letivo.

dos alunos

aptos para a
prova do ENEM

715
alunos

aprovados no
vestibular

Capacitar professores

em metodologias da
tecnologia da informação

“

Meu maior sonho é fazer com que esta instituição permita com que jovens de baixa
renda, como eu fui, possam atingir padrões de dignidade através da educação.
Aleixo Paraguassú, fundador do ILK

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2014
INSTITUTO CORAÇÃO
DE ESTUDANTE

Fundo de investimento solidário como estratégia
para a sustentabilidade das células educativas

FUNDO DE INVESTIMENTO SOLIDÁRIO - FINS
www.preceac.blogspot.com.br

O Instituto Coração de Estudante nasceu em 1994, na comunidade de
Cipó, em Pentecoste, no Ceará, a partir da iniciativa de sete estudantes, todos
fora da faixa etária escolar, que passaram a estudar juntos numa casa de
farinha abandonada e conseguiram chegar a universidade. Após 20 anos, essa
metodologia de aprendizagem cooperativa formou uma rede de 13 Escolas
Populares Cooperativas, EPCs, e contribuiu para que mais de 650 jovens do sertão
cearense ingressassem na universidade. De lá, muitos seguiram para escolas
técnicas ou criaram seus próprios negócios.
Hoje, o principal desafio é a sustentabilidade desse processo de transformação
e a continuidade dos serviços oferecidos às comunidades. Os projetos são
propostos, desenhados e coordenados pelos próprios jovens e cada EPC demanda
investimentos para realização de suas atividades e para custeio de sua estrutura.
O financiamento dessas iniciativas conta com o Fundo de Investimento Solidário
(FINS), um canal entre a comunidade e as EPCs, utilizando mecanismos de
crowdfunding.

PENTECOSTE
CEARÁ

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto busca:

Beneficiar diretamente

100
jovens

• Desenvolver a metodologia de gerenciamento do FINS como estratégia de
sustentabilidade para a rede de EPCs;
• Beneficiar diretamente 100 adolescentes e jovens, entre 16 e 29 anos, de
comunidades rurais de municípios do sertão cearense.

de comunidades rurais

Promover

ações
criadas por
jovens e adolescentes

Contribuir para a

sustentabilidade da
rede de escolas
populares
cooperativas

“

Acreditar nas pessoas, investir em sonhos: esse é o lema do FINS.
Antônio Adriano, gestor do projeto

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2014
ASSOCIAÇÃO CULTURAL
QUABALES - MÚSICA,
CULTURA, ARTE, CIDADANIA
E MEIO AMBIENTE

O nordeste de Amaralina, em Salvador, é uma região pobre e vulnerável,
com mais de 150 mil habitantes, onde os índices de criminalidade e tráfico de
drogas são altos e as oportunidades de desenvolvimento educacional, cultural e
econômico são poucas.
O Quabales surgiu do desejo de um antigo morador do bairro, o músico
Marivaldo dos Santos, que nasceu e foi criado na comunidade, de compartilhar
conhecimentos e experiências do que aprendeu com a música. Hoje, ele reside em
Nova York e faz parte de um dos grupos percussivos mais importantes do mundo,
o STOMP, há 15 anos.

QUABALES
www.quabales.com

A organização criou uma metodologia musical que une expressão corporal e o uso
de instrumentos convencionais e não convencionais, muitas vezes fabricados pelos
próprios alunos com material reciclável arrecadado na comunidade.

SALVADOR
BAHIA

IMPACTO
O projeto apoiado pela BrazilFoundation busca:

Desenvolvimento de
habilidades artísticas
e sociais para

100

• Ampliar o acesso à cultura e desenvolver habilidades e capacidades artísticas
junto com as 100 crianças e jovens atendidos na região;
• Promover a reflexão sobre conceitos e práticas ligados a direitos e deveres, a
relação com a família, a comunidade e a escola;
• Realizar oficinas semanais de música, percussão, expressão corporal, teoria
musical e fabricação de instrumentos com material reciclável;
• Desenvolver a autonomia, disciplina e respeito, contribuindo para a construção
de vínculos e a melhoria do rendimento escolar, dando uma opção criativa e
transformadora às crianças e jovens.

crianças

de baixa renda

Informação sobre
conceitos e práticas de
cidadania e direitos para

100
famílias

Formação de futuros

profissionais
das artes

“

A perspectiva de melhoria de vida de um jovem multiplica e repercute
de forma positiva em toda a comunidade e sociedade.
Fernanda Mello dos Santos, coordenadora do projeto

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2014
INSTITUTO SOCIAL BRASIL
PARA TODOS – ISBRAPT
TRABALHO SEGURO, VIDA FUTURA

Capacitação e inserção no mercado de trabalho
de jovens em situação de vulnerabilidade social
Em Paulista, município de 300 mil habitantes no litoral de Pernambuco, grande
parte dos jovens vive em situação de vulnerabilidade social, incluindo: baixa
escolaridade, altos índices de evasão escolar, desestruturação familiar, desemprego
e falta de qualificação profissional. Muitos vivem sem ocupação ou trabalham
de maneira precoce e informal. É alto o número de adolescentes envolvidos em
crimes e que já sofreram algum tipo de violência.
O projeto busca ampliar as oportunidades de desenvolvimento de 80 jovens de
baixa renda e escolaridade qualificando-os na área de Segurança do Trabalho,
ética e cidadania. O instituto promoverá a inserção dos formados no mercado
de trabalho aproveitando a demanda do pólo industrial local. Mais de 1.500
jovens e adultos já foram qualificados pela instituição que conta com uma equipe
multidisciplinar de pedagogos, educadores, assistentes sociais, psicólogos entre
outros profissionais.

PAULISTA
PERNAMBUCO

IMPACTO
O projeto apoiado pela BrazilFoundation vai realizar:
• Formação e inserção no mercado profissional de 80 jovens de baixa renda
e escolaridade que estão cursando ou concluíram o ensino médio em Segurança
do Trabalho
• Formação em ética e cidadania
• Encaminhamento ao mercado junto a empresas parceiras

Qualificação de

80
jovens

e inserção no mercado
de trabalho local

Maior consciência sobre

carreira,
ética e
cidadania

“

As pessoas não imaginam o quanto estes projetos são importantes nas
periferias, o quanto transformam vidas. Eu sou um exemplo vivo disso.
Cicero Delhany, presidente do Instituto Consciência

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2014
INSTITUTO DE PESQUISAS EM
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CLOC (CRIATIVIDADE – LÓGICA –
OPORTUNIDADE – CRESCIMENTO)

Treinamento para raciocínio lógico e programação Java
Santa Luzia do Itanhy, um dos municípios mais pobres do Brasil, ocupa a posição
5.345 do ranking do IDH nacional, dentre 5.565 municípios. Conta com cerca de
13 mil habitantes, sendo 75% das famílias dependentes de programas assistenciais
dos governos federal e estadual.
Desde 2009, quando transferiu sua sede de São Paulo para o Povoado do Crasto,
em Santa Luzia do Itanhy, o IPTI criou um modelo sistêmico de desenvolvimento
baseado na relação entre arte, ciência e tecnologia. O desafio é conseguir
mobilizar e criar oportunidades para adolescentes e jovens do município que hoje
acabam buscando trabalho migrando para os grandes centros. A organização foi
apoiada pela BrazilFoundation em 2013 e beneficiou 270 alunos. Oito deles se
formaram em linguagem Java e se tornaram aptos para ocupar posições ou abrir
negócios num mercado em expansão e com inúmeras oportunidades.

SANTA LUZIA DO ITANHY
SERGIPE

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto vai possibilitar:
• 100 hs de capacitação nos diversos temas relacionados à programação em
linguagem Java;
• 8hs de curso em montagem e manutenção de computadores;
• Criar oportunidades qualificadas de trabalho para adolescentes e jovens.

270
alunos

beneficiados

Ciência e
tecnologia como

ferramentas de
desenvolvimento

100
horas

de curso

“

A mãe de um dos alunos sempre fica emocionada ao conversar com os professores.
Ela agrade a oportunidade especial que o filho dela teve de se formar no projeto.
Saulo Faria, coordenador do projeto

“

SAÚDE
2014
CASA DO ZEZINHO

Orientação para sexualidade saudável e
responsável para adolescentes de São Paulo

OFICINA DE SEXUALIDADE
www.casadozezinho.org.br

A Casa do Zezinho foi criada em 1993 e atualmente atende cerca de
1.500 crianças e adolescentes por dia, promovendo formação educacional e
desenvolvimento humano. Está inserida no chamado “triângulo da morte”, na
periferia de São Paulo, região onde vivem cerca de 1,2 milhão de habitantes,
sendo quase 350 mil em favelas. A Casa atende crianças e jovens que vivem
em situação de alta vulnerabilidade, abaixo da linha de pobreza. Vivendo em
moradias precárias, imersas em violência dentro e fora de suas casas, as crianças
também sofrem com o acesso limitado à informação e cultura.
A falta de privacidade, a desestruturação familiar e a sexualidade precoce, aliadas
à falta de orientação, contribuem para o alto índice de violência sexual e gravidez
na adolescência.

SÃO PAULO

IMPACTO

SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, a Casa do Zezinho vai promover:

Educação sexual e
orientacao afetiva à

300

• Orientar 300 adolescentes de 12 a 16 anos;
• Contribuir para desmistificar tabus e preconceitos;
• Sensibilizar para riscos e prevenção de DST’s;
• Orientar para prevenir exploração sexual;
• Desenvolver prevenção da gravidez não planejada;
• Orientar pais adolescentes;
• Proporcionar um espaço de diálogo entre adolescentes e seus pais.

adolescentes

4

encontros de diálogo
entre pais, educadores
e adolescentes

Prevenção
de casos de DST’s,
exploração sexual e
gravidez indesejada

“

Nossas práticas de educação não formal proporcionaram a mais de 10 mil
crianças e jovens a realização de desejos e a concretização de interesses.
Maria Corina Gama de Macedo, Diretora Executiva e Supervisora Geral da Casa do Zezinho

“

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
2014
ADETT - ASSOCIAÇÃO
DE DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO DE TAUÁ
EMPREENDEDOR DIGITAL

Geração de renda para jovens do semiárido cearense
através do mercado tecnológico
Nos últimos anos, Tauá, cidade no interior do Ceará com 55 mil habitantes
– metade do meio rural – surpreendeu por ser reconhecida como “Cidade
da Inovação”. Recentemente ganhou o 14º lugar na lista de cidades digitais
do ranking brasileiro da revista Wireless Mundi, especializada em Tecnologia
da Informação (TI) e tem atraído cada vez mais empresas de tecnologia e
comunicação, gerando um ambiente de negócios favorável ao empreendedorismo
digital. Devido à grande demanda tecnológica, são muitas as oportunidades de
empregos e serviços voltados para a tecnologia na região.
A ADETT, parceira da prefeitura na rede wireless da cidade, atua na formação e
empregabilidade de jovens e adultos por meio de um curso de TI em parceria com
incubadoras e aceleradoras que desenvolvem habilidades em alfabetização digital,
desenvolvimento de software e aplicativos, além de habilidades interpessoais,

TAUÁ
CEARÁ

carreira, empreendedorismo e inovação.IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation a organização pretende:

Formação de

100
jovens

• Atuar na geração de renda e empregabilidade aproveitando as oportunidades
na área de TI da região;
• Formar 100 jovens em diversas áreas de TI, reduzindo o êxodo para grandes
cidades;
• Gerar cinco novas empresas e/ou cooperativas de TI que serão incubadas na
instituição por 6 meses;
• Contribuir para a inovação, o capital intelectual, social e econômico da região.

em áreas de
tecnologia da informação

400
pessoas

impactadas indiretamente
(famílias)

5

novas empresas
e/ou cooperativas
incubadas por 6 meses

“

Os jovens participantes, que antes sofriam com as condições climáticas que dificultam o
trabalho agrícola na região, hoje geram renda através da informática.
Elvis Gonçalves, gestor do projeto

“

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
2014
LOVEFÚTBOL BRASIL
ARENA SOCIAL DE ALIANÇA
www.lovefutbol.org

Criação de campos e quadras de futebol comunitários
como catalisadores de mudanças sociais
Na Zona da Mata de Pernambuco, moradores das comunidades do município
de Aliança sofrem com a carência de espaços coletivos, abertos, seguros e
adequados para o lazer. Isto tem uma influência direta no baixo grau de senso de
coletividade e autonomia.
A LoveFútbol criou uma metodologia inovadora de criação de campos e quadras
comunitários que funcionam como catalisadores de transformações sociais. A ideia
é fortalecer o sentido de comunidades por meio da construção e manutenção de
campos para prática esportiva. Criada por um jovem americano, e com sede em
Washington, a organização atua no Brasil desde 2011 mobilizando comunidades
ao construir campos e quadras simples e seguros. A metodologia já foi aplicada
com sucesso na Guatemala e no Brasil e recebeu prêmios significativos.

RECIFE
PERNAMBUCO

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation o projeto vai:

1.100

crianças e jovens
beneficiados com um
lugar seguro para
a prática de esportes

• Construir uma quadra de futebol comunitária segura para 1.100 crianças
e jovens;
• Aumentar a participação e envolvimento da comunidade como artífices de
seu desenvolvimento;
• Atuar como consultores apoiando a comunidade na gestão do empreendimento;
• Envolver 140 adultos e líderes comunitários, como voluntários, na construção
e gestão;
• Criar uma plataforma para programas de desenvolvimento (educação, saúde,
etc.) em parcerias com outras organizações.

Possibilitar que

70%

das crianças
pratiquem mais
atividades físicas

Mobilizar

140

voluntários
da comunidade para
construção e gestão da quadra

“

Uma quadra de futebol da LoveFútbol é mais do que um lugar para jogar;
serve como um símbolo tangível e duradouro da força da comunidade
Equipe LoveFútbol Brasil

“

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
2014
ADEL – AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO LOCAL

Incentivar o desenvolvimento comunitário e a conservação
da natureza através da produção agroecológica de mel
Desde 2009, a Adel atua no desenvolvimento de estratégias de inclusão
sócioprodutiva para mais de 400 jovens que vivem no meio rural na região
da bacia do Rio Curu, no Ceará. Assim, ao promover condições de um futuro
produtivo e digno para a juventude rural, evita a migração para capitais em
busca de oportunidades e novas perspectivas de vida.

NÉCTAR DO SERTÃO

O projeto “Néctar do Sertão” vai contribuir para a estruturação da cadeia
produtiva do mel de abelhas nativas da região, assessorando 30 jovens rurais
e agricultores tradicionais a começar empreendimentos socioambientais
comunitários de meliponicultura. O objetivo é promover a participação dos
pequenos produtores rurais nos estágios mais avançados e rentáveis da cadeia
produtiva do mel, como beneficiamento e processamento, além de fomentar
atividades produtivas mais lucrativas e adequadas à região.

PENTECOSTE
CEARÁ

IMPACTO
Com o apoio da Brazilfoundation, a organização vai realizar:
• 360 horas de visitas de acompanhamento;
• Criação dos planos de ação para cada empreendimento;
• Reuniões de mobilização e cursos de associativismo, técnicas de produção e
comercialização de mel de abelhas nativas, agroecologia e economia solidária;
• Implantação de fundos rotativos solidários;
• Criar e manter uma rede regional de meliponicultores, estimulando a formação
de uma cooperativa ou associação territorial como visão de longo prazo.

Planos de
Negócios
elegíveis para
investimento semente

30

jovens rurais
iniciando empreendimentos
para produção de mel

Criar e manter uma

rede regional de
meliponicultores

“

A Adel sempre acreditou nos jovens como recursos valiosos
e essenciais para transformar a realidade do semi-árido.
Wagner Gomes, responsável pela organização

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
PARTICIPAÇÃO CÍVICA

2014
CRJPS – COLETIVO REGIONAL
JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO
SOCIAL
JUVENTUDE CONSTRUINDO CAMINHOS,
TRILHANDO UMA HISTÓRIA – A EXPERIÉNCIA DOS
COLETIVOS DE JOVENS

Políticas públicas para juventude no semiárido baiano
O CRJPS foi fundado em 2004 com o objetivo de formar lideranças jovens
para mobilização e atuação em políticas públicas voltadas para a juventude nos
municípios da região sisaleira do semiárido baiano, onde há grande demanda de
maior participação popular para garantia de acesso a direitos.
Com o apoio da BrazilFoundation, em 2009, a CRJPS garantiu diversas emendas
nos orçamentos municipais voltadas para políticas de esporte, cultura, educação e
geração de renda para a juventude.
Com a atuação da instituição, muitos jovens têm conquistado cargos em diferentes
entidades sociais, privadas e no governo. O objetivo do projeto é dar continuidade
e aprofundar a formação e troca de experiências entre essas jovens lideranças
através da qualificação técnica sociopolítica de 13 Coletivos de Jovens do
semiárido baiano.

TUCANO
+ 12 MUNICÍPIOS
BAHIA

IMPACTO
O projeto vai fortalecer a atuação dos coletivos, realizando:

Formações
regionais com

65

jovens
multiplicadores

• Formações regionais e multiplicação d as bases dos coletivos por meio de
encontros de orientação;
• Estimular a incidência mais efetiva nas políticas públicas de juventude no
contexto do semiárido baiano;
• Aumentar em 35% o número de participantes dos Coletivos, fortalecendo a
atuação dos multiplicadores;
• Beneficiar diretamente 65 jovens de 16 a 29 anos;
• Produzir uma cartilha de metodologias utilizadas pelos Coletivos sobre
participação popular.

Aumentar as

políticas
públicas
com foco na
juventude da região

Aumentar em

35%

os participantes
dos Coletivos

“

O CRJPS avançou muito nos últimos com a ascensão de lideranças juvenis
ocupando cargos em diferentes níveis de entidades sociais, privadas e no governo.
Dailson Andrade Santos, coordenador do projeto

“

NEGÓCIOS SOCIAIS
2014
ACREDITAR –
CAPITAL HUMANO E
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
OLHAR EMPREENDEDOR: QUALIFICANDO
NEGÓCIOS, TRANSFORMANDO PESSOAS
http://acreditar.org.br/novo-site

Formar e orientar jovens empreendedores
para aprimorar a gestão de seus negócios
As cidades da Bacia do Goitá são marcadas por um histórico de baixa atividade
econômica, poucas oportunidades de emprego e de geração renda. A região
vive o impacto da recente expansão de um novo pólo industrial, que possibilita
oportunidades de negócios para os empreendedores que ofereçam produtos e
serviços que atendam essas demandas.
A Acreditar nasceu em 2001 com o objetivo de estimular os jovens a empreender
por meio de educação financeira e de formação em gestão de negócios. Sob a
orientação de lideranças jovens experientes na área, a instituição está, hoje, em
diversos municípios com uma metodologia estruturada que já lançou mais de 8 mil
empreendimentos, além de ser um modelo de referência em microcrédito no Brasil.
A Acreditar propõe a formação e orientação de empreendedores locais com o
objetivo de aprimorar a gestão de seus negócios.

GLÓRIA DO GOITÁ
PERNAMBUCO

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation a Acreditar vai:

Formação de

150

• Estimular os empreendedores a descobrirem coletivamente a importância
e a potencial diversidade para criar novos empreendimentos no contexto do
desenvolvimento local;
• Visitar 300 empreendedores para realização de diagnóstico e seleção dos
participantes;
• Capacitar 150 jovens empreendedores;
• Compartilhar experiências de negócio entre os empreendedores.

jovens

empreendedores

Estímulo ao

empreendedorismo
do jovem rural

Formação, orientação
e acompanhamento da

gestão dos
negócios locais

“

A ideia é despertar novos jovens para a área e ajudar os empreendedores
a gerirem seu negócio com mais certezas e visão de futuro.
Equipe Acreditar

“

