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QUEM SOMOS
A BrazilFoundation mobiliza recursos para
ideias e ações que transformam o Brasil.
Trabalhamos com líderes e organizações
locais e uma rede global de apoiadores
para promover igualdade, justiça social e
oportunidade para todos os brasileiros.

“Nada cresce se não acreditarmos e se não tivermos carinho!”

POR QUE BRASIL?
Apesar da abundância de recursos naturais,
o Brasil continua sendo um dos países com
um dos piores índices de desigualdade social.
Comunidades marginalizadas em todo o país
sofrem com a falta de acesso à educação de
qualidade, a um sistema de infraestrutura
básico e a oportunidades econômicas. A
desigualdade também se acentua com base
em gênero e raça.
Acreditamos que a filantropia estratégica tem
um grande potencial de catalisar mudanças
sociais positivas no Brasil.

Raimundo “Mundinho” da Silva
Fundação Brasil Cidadão

MODELO
FILANTROPIA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Promovemos a cultura de filantropia para a transformação social entre os
brasileiros no Brasil e ao redor do mundo (diáspora), oferecendo um mecanismo
confiável, transparente e com possibilidade de dedução fiscal, incluindo doações
designadas, fundo temáticos e parcerias estratégicas.
INVESTIMENTO SOCIAL ESTRATÉGICO
Focamos tanto em responder às necessidades e prioridades articuladas pelas
comunidades com as quais trabalhamos, bem como em definir estratégias para
temas e regiões específicas. Investimos em cinco áreas programáticas:

IMPACTO

Além disso, a Fundação trabalha com fundos temáticos focados em Mulheres,
Jovens e Primeira Infância, além de fundos regionais para Minas Gerais e Rio.
APOIO COLABORATIVO
Além de oferecer apoio financeiro, trabalhamos em estreita colaboração com
as organizações parceiras através de apoio técnico e capacitação de lideranças,
para fortalecer sua atuação dentro e para além de suas comunidades.

600

projetos financiados
em 26 estados

US$40 M
mobilizados

1.446
líderes treinados

Identificar
as melhores
ideias

Alavançar resultados
por meio de apoio técnico
e financeiro

Dar escala
a soluções
inovadoras

TRANSPARÊNCIA
Avaliação de resultados e prestação de contas são pilares fundamentais para um
setor social transparente no Brasil. Pela qualidade de sua transparência on-line, a
BrazilFoundation está listada no site de GlassPockets com uma pontuação 22/26.

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
AME O TUCUNDUBA
Fala Tucunduba
FACEBOOK.COM/AMEOTUCUNDUBA

Protagonismo juvenil na gestão de recursos hídricos
Ame o Tucunduba atua para facilitar o acesso à informação sobre águas
urbanas e promover a interação dos cidadãos com as bacias hidrográficas
de Belém, em especial a do rio Tucunduba – segunda maior bacia urbana da
cidade. A região se caracteriza por ser um espaço de segregação social da
cidade, marcado por sérios problemas de infraestrutura decorrentes do uso,
ocupação e conflitos resultantes da gestão inadequada das águas urbanas.
O projeto propõe-se a mobilizar, educar e capacitar jovens de bairros
periféricos, que compõem a bacia, para a participação social na gestão
de recursos hídricos. O objetivo é que tenham acesso à informação de
modo democrático e transparente sobre gestão de águas; e desenvolvam
competências que permitam assumir o protagonismo na resolução dos
desafios da Bacia do Tucunduba e na transformação local.

BELÉM
PARÁ

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Ame o Tucunduba vai realizar:

Formação de jovens de periferias
para interferir positivamente na
gestão de recursos hídricos

• Capacitação de 20 jovens sobre educação, participação social, planejamento e
gestão de águas;
• Campanhas de mobilização local;
• Oferecer um laboratório de protagonismo social para a idealização de
soluções;
• Produzir um diagnóstico participativo e um plano de ação;
• Visitas técnicas pela extensão do Tucunduba.

Fortalecimento da participação da
sociedade na gestão das águas

Protagonismo de jovens para a
transformação local

“

O projeto atende a demanda de democratização de informações a respeito da gestão
de águas da região e contribui para a garantia de direitos.
Equipe Ame o Tucunduba

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA
CULTURAL E EDUCACIONAL
ABRAÇO CAMPEÃO
Abraço Campeão

Boxe como ferramenta de educação e desenvolvimento pessoal
para jovens do Complexo do Alemão
As comunidades que integram o Complexo do Alemão são marcadas por altos
índices de pobreza, baixos níveis educacionais e ausência de equipamentos
públicos e áreas de lazer. Neste cenário, crianças e jovens acabam ficando nas
ruas em zona de risco social, expostos a situações de violência e ao aliciamento
do tráfico de drogas.

WWW.THEGOODFIGHTMOVIE.COM

Criado em 2014 por Alan Duarte, um morador da comunidade que teve
sua vida transformada pela prática do esporte e foi tema de um premiado
documentário, o Abraço Campeão é um espaço de desenvolvimento do
potencial dos jovens, incentivo à liderança e mobilização juvenil. O projeto
oferece gratuitamente aulas de boxe, cidadania e mentoria para crianças e
adolescentes da comunidade, despertando a conscientização e o espírito
crítico, contribuindo para a construção de uma nova visão de vida alternativa e
de futuro.

RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO

IMPACTO
Com o apoio da Vivo à Beira, Abraço Campeão pretende:

Boxe incentivando jovens
para um futuro melhor

• Ampliar o número de alunos atendidos;
• Oferecer aulas de boxe para 90 crianças e jovens;
• Oferecer aulas de cidadania e desenvolvimento pessoal;
• Adquirir novos materiais esportivos e manter a sede;
• Realizar eventos comunitários.

90
crianças e jovens
atendidos

Aulas de cidadania
e desenvolvimento pessoal

“

Existimos para vencer em tudo que fazemos. Vamos às nossas batalhas
com muito pragmatismo e preparo.
Alan Duarte, Fundador

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
ASSOCIAÇÃO HISTÓRIA EM
CONSTRUÇÃO
Morro Verde

Fortalecimento comunitário, educação popular e geração de renda
por meio de uma horta comunitária
O Grupo História em Construção gere coletivamente um espaço cultural na
Vila da Antena, localizada no Morro das Pedras, em Belo Horizonte. Oferece
atividades culturais para os moradores locais e abre o espaço para moradores
interessados em oferecer oficinas, apresentações ou montarem exposições.
O grupo também atua na transformação sócio‐territorial da Vila a partir de
eventos e intervenções urbanas.
As atividades do projeto irão promover a educação social a partir de uma
iniciativa coletiva de transformação de um espaço residual da Vila da Antena
em um espaço produtivo, a partir de uma horta comunitária. O projeto vai
estruturar um espaço adequado para o cultivo de mudas e desenvolvimento
das plantas, que permita o aumento da produção para atender moradores
da região. este é o início de um movimento de geração de vínculos
comunitários em uma comunidade já cortada por uma série de obras de
expansão de ocupação do espaço urbano. A ideia também é formar agentes
transformadores com as ações educativas.

BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, História em Construção pretende:
• Oficinas de formação em compostagem, hortas e empreendedorismo social;
• Mapeamento de áreas de quintais e locais propícios para a horta;
• Distribuição de material de compostagem para famílias da Vila Antena;
• Mutirões semanais para o ensino e prática de técnicas de plantio.

Desenvolvimento da
horta comunitária
da Vila Antena

Criação de vínculos de
cooperação entre os moradores

Fortalecimento da cidadania
a partir de uma horta comunitária

“

O grupo foi criado como forma de incentivar a cultura da favela
a florescer, adubar suas iniciativas e legitimá-las.
Equipe História em Construção

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
ASSOCIAÇÃO MOVE CULTURA
Escola Livre de Artes Digitais
WWW.FACEBOOK.COM/MOVECULTURA

Formação em TICs para jovens de escolas públicas
estimulando a produção artística e cultural
Contagem possui mais de 650 mil habitantes e é reconhecida como uma
cidade industrial. Com escolas técnicas criadas para atender às demandas
de mão de obra das empresas que atuam na cidade, não existe opção de
formação nas área de artes e da tecnologia da informação, e os interessados
precisam se deslocar até Belo Horizonte. Isso faz com que muitos jovens de
periferia estejam excluídos automaticamente desta formação devido aos
custos envolvidos.
A Move Cultura oferece formação técnica e artística para jovens, criando
oportunidades de inserção no mercado do trabalho e estimulando o
empreendedorismo e a participação comunitária.

CONTAGEM
MINAS GERAIS

A Escola Livre de Artes Digitais oferece formação com foco em artes digitais
reunindo tecnologia de ponta, profissionais qualificados e metodologias
práticas de aprendizado criativas e autônomas. O núcleo de referência,
pesquisa e produção (NRPP) é um laboratório de pesquisa e experimentação
artística que vai funcionar como incubadora de projetos juvenis.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Move Cultura pretende:

Formação de jovens
em artes digitais

Fortalecer potenciais, aptidões e
competências de jovens

• Atender 80 jovens com os cursos regulares e por meio do NRPP;
• Formação de 8 meses em audiovisual, design gráfico, web design, criação de
aplicativos;
• Recebimento de propostas e demandas apresentadas pela comunidade local;
• Promover o intercâmbio de referências entre os jovens e formar
multiplicadores.

Potencializar a atuação e
participação ativa dos jovens
para melhorias na comunidade

“

A ideia é que os participantes possam ter um espaço de referência para formação, pesquisa e
desenvolvimento de projetos colaborativos, com infraestrutura e orientação adequada.
Equipe Move Cultura

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
ASSOCIAÇÃO SOMOS
PROFESSORES

Elaboração e captação de recursos para projetos pedagógicos
melhorando a rede pública de ensino de Pernambuco

Professores que sonham, ensinam a
sonhar
WWW.SOMOSPROFESSORES.ORG

A Associação Somos Professores elaborou uma plataforma própria online de
financiamento coletivo para projetos educacionais de profissionais da rede
pública de ensino. A ideia surgiu da vontade de transformar a educação de
forma gradativa, valorizando professores e promovendo práticas inovadoras.
A iniciativa quer contribuir para que os professores transformem suas ideias
para a sala de aula em projetos que possam trazer uma nova dinâmica
pedagógica para o ensino público de Pernambuco. Além disso, auxilia os
professores com estratégias de marketing personalizadas e com captação de
recursos para adquirir os materiais necessários para o desenvolvimento do
projeto.

RECIFE
PERNAMBUCO

IMPACTO
Com o apoio da Garcia Family Foundation, Somos Professores propõe:
• Promover qualificação profissional e valorização social de professores da
rede estadual;
• Estimular a criação de projetos educacionais inovadores que desenvolvam
competências de alunos da rede pública;
• Reduzir desigualdades de aprendizagem e evasão escolar;
• Consolidar a maior plataforma de crowdfunding para projetos educacionais
do Brasil.

20
projetos educacionais
financiados

Incentivo ao envolvimento
da sociedade com a educação
pública no Brasi

Redução de desigualdades
de aprendizagem e
evasão escolar

“

Quando se ajuda coletivamente o ensino, todos se tornam peças
fundamentais nesse processo: são também professores.
Equipe Somos Professores

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
ASSOCIAÇÃO UM CHUTE PARA
O FUTURO
Digitando o Futuro
UMCHUTEPARAOFUTURO.ORG.BR

Informática para o desenvolvimento pessoal e escolar
de crianças e adolescentes
A Associação Um Chute para o Futuro situa-se em um território marcado pela
pobreza e altos índices de criminalidade. Fundada há 12 anos, a organização
oferece atendimento psicossocial, atividades de recreação, esportes,
artesanato, música, culinária e artes para crianças e jovens do bairro de Porto
Belo e entorno.
É bastante precário o acesso à tecnologia; e muitos alunos nunca tiveram
contato com equipamentos de informática. O projeto visa promover o acesso
à educação tecnológica para os alunos atendidos pela instituição por meio da
implantação de um laboratório de informática.
A ideia é incluir digitalmente as crianças e adolescentes e permitir uma
educação complementar que amplifique conteúdos cognitivos nas atividades
de contraturno escolar.

FOZ DO IGUAÇU
PARANÁ

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Associação vai realizar:

255 crianças e adolescentes
de 06 a 15 anos
atendidos

• Equipar uma sala de informática;
• Contratar um instrutor;
• Oferecer aulas de informática (word, excel, internet, paint e outros).

Acesso à
educação tecnológica

Melhoria do
desenvolvimento cognitivo
e da concentração

“

Podemos trazer mais alegria e sentimento de inclusão para as crianças que
participam da instituição, fazendo com que se sintam integradas na sociedade.
Ronaldo Cleber Cáceres, Fundador

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
ASSOCIAÇÃO UM RIO (ONE RIO)

Rugby como ferramenta de desenvolvimento social e inclusão
educacional para crianças e adolescentes
A UMRio nasceu como uma resposta às poucas oportunidades existentes
para crianças e jovens no Morro do Castro, comunidade de baixa renda, com a
maioria da população de crianças e jovens, que apresenta alto índice de evasão
escolar, violência, tráfico de drogas, mas um grande interesse por esportes.
Criada na Universidade de Oxford em 2011, a iniciativa se consolidou com uma
metodologia integrada que utiliza o rugby, intervenções de saúde e educação
para promover desenvolvimento humano.

Eu quero ser
WWW.UMRIO.ORG

O projeto vai utilizar o rugby como ferramenta de desenvolvimento e inclusão
educacional de crianças e adolescentes de 15 a 21 anos. Atuando em duas
frentes - educação e empregabilidade - vai apresentar oportunidades tangíveis
e interconectadas de desenvolvimento educacional e profissional.
SÃO GONÇALO

IMPACTO
Com o apoio da Vivo à Beira, UmRio pretende:

RIO DE JANEIRO

Inserção de jovens no
mercado de trabalho

• Melhorar o desempenho escolar e preparar os jovens para os processos
seletivos de escolas de referência no ensino médio e superior;
• Oferecer reforço escolar readequando distorções entre idade/série cursadas
pelos alunos;
• Orientação vocacional e preparação dos jovens para inserção no mercado de
trabalho.

Desenvolvimento
pessoal e
profissional

Melhorar o
desempenho escolar de

70 crianças e
adolescentes

“

Acreditamos que o rugby, juntamente com educação e cuidados de saúde,
pode ajudar essas crianças a construir um futuro melhor.
Robert Malengreau, Fundador, UMRio

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
ASSOCIAÇÃO VIDA PLENA DE
MESQUITA
Recriando
VIDAPLENADEMESQUITA.ORG

Educação como ferramenta de inclusão e transformação social
O município de Mesquita, na Baixada Fluminense, é uma das regiões
mais pobres do estado do Rio de Janeiro, figurando entre os mais baixos
indicadores de emprego, renda e de serviços de infraestrutura, como água e
saneamento básico. A presença do tráfico de drogas, a ausência de ambientes
recreativos como praças, quadras esportivas e programações culturais
gratuitas coloca crianças e jovens em uma grave situação de ociosidade e
vulnerabilidade.
Neste contexto há uma enorme dificuldade para que as famílias propiciem
um ambiente adequado para a educação e o pleno desenvolvimento de suas
crianças e jovens.
O projeto Recriando atua com crianças e jovens para oferecer um ambiente
seguro para o desenvolvimento da autoestima, autonomia, trabalho em
equipe e fortalecimento dos vínculos comunitários, além de oferecer reforço
escolar e atendimento psicossocial.

MESQUITA
RIO DE JANEIRO

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Associação vai oferecer:

70 crianças e adolescentes
atendidos

• Atendimento psicossocial;
• Atividades lúdicas, culturais e artísticas;
• Reforço escolar;
• Alimentação.

Melhoria do desempenho
escolar

Convivência comunitária
mais saudável

“

Despertar os adolescentes, através de grupos de convivência, para questões relacionadas ao
empoderamento, expectativas de futuro, bem-estar, habilidades sociais e empatia
Equipe da Associação

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
CAMERATA LARANJEIRAS

Desenvolvimento de habilidades musicais e
interpessoais entre jovens estudantes de música

Um toque de empreendedorismo Empreendendo com arte
WWW.CAMERATALARANJEIRAS.COM.BR

No ensino formal de música, em boa parte do aprendizado os jovens não são
estimulados a criar os próprios caminhos. Com isso, muitos talentos musicais
se perdem, já que eles desistem da área para buscar uma profissão mais
rentável – o que muitas vezes acaba levando-os a atuar em sub empregos.
A Camerata Laranjeiras é uma orquestra de cordas formada e liderada por
jovens oriundos de diversas localidades do Rio de Janeiro que promove
integração e transformação social através da música. O projeto vai criar uma
rede colaborativa de especialistas, que atuam na esfera da economia criativa,
para capacitar jovens músicos de comunidades cariocas na cadeia produtiva
da música, ampliando sua capacidade empreendedora. A ideia é que eles
multipliquem o aprendizado nas suas comunidades e projetos.

RIO DE JANEIRO

IMPACTO

RIO DE JANEIRO

Com o apoio da Vivo à Beira, a Camerata Laranjeiras pretende:
• Oferecer oficinas de marketing, redes sociais, elaboração e gerenciamento de
pequenos projetos e como transformar ideias em negócios;
• Gerar novos modelos de negócios na cadeia produtiva da música;
• Formar uma rede colaborativa entre mentores e os jovens;
• Capacitar os jovens para iniciar em suas carreiras musicais.

20 jovens músicos
empreendendo na
área musical

Músicos replicando
o aprendizado
em suas comunidades

Jovens gerando
novas oportunidades
de renda

“

Vemos a orquestra como um agente de mudança e os músicos como
agentes sociais dessa mudança.
Tiago Cosmo, Fundador

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
CARRAPICHO VIRTUAL
Carrapicho: Educomunicação e
Ecoturismo

Capacitação e produção audiovisual para jovens, usando o
ecoturismo para gerar renda e garantir a permanência no local
A região do Vale do Salitre é um local de grande riqueza natural, cultural e
histórica, mas pouco valorizado. A região vem sendo explorada como cenário
de filmes, minisséries, novelas, mas com produções de fora do local que não
dão retorno econômico para as comunidades e não valorizam as pessoas da
região.
O Carrapicho Virtual trabalha integrando educomunicação e ecoturismo como
possibilidade de geração de renda para a juventude do Salitre, buscando
contribuir para a permanência deles no campo e evitando, assim, o êxodo rural
constante.

JUAZEIRO

O projeto propõe usar a linguagem audiovisual para promover o turismo rural
sustentável e gerar renda. A partir de uma formação política e técnica, vai
estimular a discussão acerca do direito à comunicação e o conhecimento e
divulgação do potencial turístico local, focando na sustentabilidade ambiental
e sociocultural.

BAHIA

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Carrapicho Virtual vai oferecer:
• Formação em audiovisual e ecoturismo rural para 20 jovens;
• Oficinas de audiovisual com foco nos diferentes formatos e na técnica de
produção e edição;
• Oficinas de jornalismo e aplicativo digital para turismo;
• Realização da I Mostra Audiovisual do Vale do Salitre.

Formação em audiovisual
para 20 jovens
do Vale do Salitre

Turismo rural
gerando renda para jovens

Direito à comunicação e
fortalecimento da identidade

“

Integração da educomunicação com o ecoturismo como possibilidade
de geração de renda para a juventude do Salitre.
Equipe Carrapicho Virtual

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
CENTRO POPULAR DE CULTURA
E DESENVOLVIMENTO
Canal Sempre
WWW.CPCD.ORG.BR

Produção de vídeos pedagógicos sobre permacultural para
educação em escolas rurais
Em Minas Gerais existem catalogadas mais de 600 escolas consideradas
“rurais”, mas em nenhuma delas há uma “educação do campo” ou para o
campo. Elas são cópias das escolas urbanas, e este tem sido um dos fatores
mais fortes para o êxodo rural em busca da sobrevivência nas periferias das
grandes cidades.
O Centro popular de Cultura e Desenvolvimento, em parceria com a equipe
do Cinema Meninos de Araçuaí, irá reunir uma série audiovisual pedagógica
com programas sobre permacultura para compor um material didático a
ser distribuído para os jovens e para educadores das escolas rurais de Minas
Gerais.

ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o CPCD vai realizar:
• Produção de vídeos pedagógicos sobre permacultura;
• Disseminação de princípios de vida saudável;
• Disseminação de tecnologias socioambientais para jovens de escolas rurais;
• Aprimoramento pedagógico e alinhamento com o conteúdo das escolas
rurais.

Conteúdo em vídeo sobre as
práticas da permacultura

Alunos utilizando
a permacultura no dia a dia

Impacto em
130 escolas rurais
de Minas Gerais

“

A produção audiovisual é um exercício diário de criação, de linguagem e
de difusão de valores e temas que são importantes pra contar.
Equipe CPCD

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
DOAREDUCA
DoarEduca

Cursinho comunitário de preparação para o ENEM e vestibular
O DoarEduca oferece gratuitamente um curso preparatório para o vestibular
e ENEM para jovens e adultos. Formado por professores com 10 anos de
experiência em trabalho voluntário em iniciativas de cursinho pré-vestibular,
o grupo desenvolveu uma metodologia própria de preparação que une
atividades educacionais e desenvolvimento de novas potencialidades, como
autonomia, senso crítico e aprendizado intelectual compatível com os próprios
desejos e necessidades. A ideia é que o trabalho possa ser implantado em
qualquer comunidade interessada na iniciativa.
O projeto vai oferecer o curso pré-vestibular para estudantes inseridos em
entornos sociais fragilizados ou sem condições financeiras de acessar cursos
pagos, possibilitando a ampliação de sua inserção participativa e ativa em
todas as questões sociais.

BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, DoarEduca vai oferecer:
• Atividades educacionais para preparação de jovens e adultos para o ENEM e
vestibular;
• Apoio psicológico para o estudante;
• Formação e fomento de professores para o desenvolvimento.

Jovens e adultos preparados
para o ENEM e vestibular

Desenvolver uma visão crítica
e participação ativa
nas questões sociais

Educação promovendo
cidadania

“

Entendemos que a educação compreende a formação de consciência e cidadania e que
permite ao sujeito desenvolver visão crítica sobre as questões que lhe cercam.
Equipe DoarEduca

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
EMANCIPA
Emancipa Cursinho Popular PréUniversitário
REDEEMANCIPA.ORG.BR

Preparatório para o vestibular e educação popular para
jovens e adultos
Segundo os dados de acesso ao ensino superior no Brasil, somente 19% dos
jovens de 18 a 24 anos têm acesso à Universidade, sendo que, destes, apenas
3% pertencem a camadas de menor faixa de renda.
O Emancipa surge, em 2011, como um projeto social de Educação Popular
gratuito com o intuito de promover o acesso de jovens e adultos oriundos
de escolas públicas à Universidade, impossibilitados economicamente de se
valerem de cursos preparatórios privados para ingresso em universidades de
excelência, em sua maioria, públicas.
O projeto busca suprir a necessidade de acesso ao Ensino Superior de jovens
de comunidades vulneráveis. Além da sala de aula, o curso promove diversas
atividades na área da educação e da cultura como complemento à preparação
para as provas de seleção e para estabelecer uma nova relação com o
conhecimento.

PORTO ALEGRE
RIO GRANDE DO SUL

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Emancipa vai realizar:

180 alunos de escolas públicas
preparados para o vestibular e
ENEM

• Preparação de 180 alunos para ENEm e vestibular;
• Pré-vestibular voltado para jovens e adultos de baixa renda e oriundos da
escola pública;
• Elaboração e impressão de material didático.

Educação popular para acesso à
universidade e protagonismo dos
jovens

Mais de 500 jovens
já ingressaram no
ensino superior

“

Entendemos que a educação é um instrumento de emancipação intelectual,
de promoção da cidadania e de combate à violência social.
Equipe Emancipa

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
EMBAIXADORES DE MINAS
Embaixadores da Escola
WWW.EMBAIXADORESDEMINAS.COM

Educação empreendedora para o protagonismo de adolescentes e
jovens na resolução de problemas em suas escolas e comunidades
Os Embaixadores de Minas atuam em escolas públicas estimulando o
protagonismo de crianças e jovens por meio de educação empreendedora.
Formado por ex-alunos da rede pública, desenvolveram uma metodologia que
utiliza jogos para que os alunos se percebam como agentes de transformação
em suas escolas, famílias e comunidades.
A tecnologia social desenhada pelo grupo é pautada nas vivências de cada um
e guiada pelo questionamento do que eles gostariam de ter experienciado na
escola. A jornada inovadora usa metodologias ativas baseadas na educação
mão na massa, unindo projetos e gamificação para propor soluções reais para
desafios concretos.

BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS

O projeto propõe formar multiplicadores jovens entre 18 e 26 anos que vão
atuar como facilitadores e disseminadores do método, levando para mais
escolas a jornada criativa – com iniciativas e projetos desenhados, executados,
geridos e liderados por eles mesmos com o objetivo de melhorar essas
instituições.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Embaixadores de Minas pretende:

Crianças e jovens sendo agentes de
transformação em suas escolas

• Realizar a formação de 20 novos multiplicadores;
• Aplicar a metodologia em 10 escolas;
• Realizar mutirões de transformação em cada uma dessas escolas;
• Mobilizar comunidade, pais e funcionários para participarem do processo;
• Realizar imersão para revisitar a metodologia e propor melhorias.

Educação empreendedora para
alunos de escolas públicas

Jovens multiplicadores
levando a metodologia para
10 escolas

“

Em um país que apresenta um cenário sedento por soluções e propostas,
o escalonamento dessa tecnologia social se apresenta urgente e necessário.
Equipe Embaixadores de Minas

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
FABRIQUETAS DE SERRALHERIA
E MARCENARIA - COOPERATIVA
DEDO DE GENTE
Formação de Novos Jovens
DEDODEGENTE.COM.BR

Formação profissional e humana para jovens resgatando o ofício da
marcenaria e serralheria possibilitando geração de renda
Araçuaí fica localizada no Vale do Jequitinhonha e tem cerca de 40 mil
habitantes. As oportunidades de geração de renda e emprego praticamente
não existem, e é comum muitos jovens e homens migrarem para grandes
centros em busca de trabalho, principalmente no corte de cana e plantação de
café.
A Dedo de Gente surgiu para gerar oportunidades de desenvolvimento
humano e profissional para jovens de Minas Gerais. As fabriquetas de
marcenaria e serralheria, uma das iniciativas realizadas, têm o objetivo de
proporcionar que os jovens gerem renda para si, movimentem a economia
da cidade e possam permanecer em sua região, contribuindo ainda para a
valorização da cultura local.

ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS

Por meio do resgate do ofício da marcenaria e serralheria, que vem sendo
repassado de pai para filho, oferecem formação pessoal e profissional que
une educação para o trabalho, formação cidadã e educação ambiental com o
reaproveitamento de materiais que seriam descartados.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Dedo de Gente vai realizar:

12 jovens
aprendendo e resgatando o
ofício da marcenaria

• Formação de 12 jovens no ofício da marcenaria e serralheria;
• Fortalecimento de valores humanos e culturais e do protagonismo juvenil;
• Ampliar o número de jovens atendidos;
• Fomentar futuros empreendimentos solidários;
• Viabilizar geração de renda para os jovens.

Formação de jovens
para o protagonismo
e geração de renda

Educação para o trabalho,
formação cidadã e
educação ambiental

“

É um espaço de descobertas de novas habilidades e outras potências
que contribuem na formação profissional e humana dos jovens.
Equipe Dedo de Gente

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
GRUPO CULTURA URBANA
Jovens campeões

Inclusão social e desenvolvimento de crianças e jovens de
comunidades por meio do esporte
Curupaiti é uma das antigas colônias isoladas de hansenianos, localizada no
Tanque, Zona Oeste do Rio de Janeiro, criada em 1929 para abrigar as pessoas
que eram internadas compulsoriamente até a década de 1970. Atualmente,
Curupaiti sofre com o preconceito devido à hanseníase e a violência que expõe
os jovens às ações da criminalidade.

GRUPOCULTURAURBANA.ORG

O Grupo Cultura Urbana cria ações efetivas para gerar oportunidades de
socialização por meio de esportes, priorizando o desenvolvimento de valores
construtivos como companheirismo, cooperação, auto superação, motivação
e autocontrole ao incentivar os alunos a superarem adversidades e manterem
o respeito com o adversário. Estas características são fundamentais para
contribuir com o desenvolvimento educacional e pessoal de crianças e jovens.
RIO DE JANEIRO

Com o trabalho o Grupo pretende diminuir a evasão escolar e ser um
instrumento para afastá-los da criminalidade e das drogas, um problema
constante nas comunidades cariocas.

RIO DE JANEIRO

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Grupo propõe:
• Realizar ações educacionais, culturais e socioambientais;
• Oferecer apoio psicológico e trabalhar o autoconhecimento dos alunos;
• Oferecer aulas de futebol;
• Incentivar e fomentar a participação dos jovens em campeonatos esportivos.

Atendimento a crianças e jovens
em situação de
alta vulnerabilidade social

Melhoria no desenvolvimento
pessoal e educacional

Diminuição da evasão escolar

“

O Jovens Campeões é mais que um projeto, é um caminho para a
transformação social.
Equipe Grupo Cultura Urbana

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
INSTITUTO ALMA RUGBY
+ Esportes + Valores – Vencer pelos
valores do rugby
ALMARUGBY.COM

Potencialização do desempenho escolar, do senso coletivo e do
protagonismo de crianças e adolescentes por meio do rugby
O Instituto Alma Rugby utiliza o esporte para formação educacional, cultural
e esportiva de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Por meio dos
valores do Rugby - estilo de vida, valores e filosofia – atua para a melhoria do
desempenho escolar, da autonomia e do senso coletivo. O objetivo é formar
cidadãos conscientes do seu papel na sociedade e da interdependência das
pessoas para estabelecer relações sadias, empáticas e harmônicas, tornandoos aptos a transformar suas realidades.
O projeto trabalha com crianças e adolescentes de 7 a 14 anos em
comunidades de São Paulo e João Pessoa, baseando-se em 5 pilares: respeito,
disciplina, colaboração, integridade e diversão. O foco primário das aulas de
Rugby é o princípio de educação para a vida; o secundário o aprendizado e
desenvolvimento do esporte.

SÃO PAULO

IMPACTO

SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, Ama Rugby vai oferecer:

Empoderamento de jovens por
meio da metodologia e disciplina
do rugby

• Aulas de rugby para crianças e adolescentes;
• Competições e interações entre os diversos grupos;
• Teste de habilidades adquiridas;
• Evento de experiência mensal aberto ao público.

Esporte e cidadania fortalecendo o
jovem como cidadão

Melhoria do desempenho escolar,
autonomia e senso coletivo

“

A proposta é servir como ferramenta para que a criança consiga caminhar
sozinha, empoderá-la para que se sinta capaz.
Equipe Alma Rugby

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO E DIREITOS
HUMANOS (IDDH)
Educar Direitos Humanos Capacitando escolas para a
cidadania no Brasil

Plataforma virtual para capacitação em educação para a
cidadania e direitos humanos nas escolas do Ensino Fundamental
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que os conteúdos
curriculares são obrigados a observar a difusão de valores, direitos e deveres
fundamentais para a coletividade. Para isso, é necessária a qualificação
docente em Direitos Humanos desde as séries iniciais, formando pequenos
cidadãos conscientes de seu papel em sociedade.
O IDDH é uma organização membro do Working Group on Human Rights
Education and Learning (Genebra/Suíça), com assento no Comitê Nacional
de Educação em Direitos Humanos e status consultivo na ONU, que atua na
capacitação e sensibilização de professores e coordenadores pedagógicos para
a educação e ampliação da cultura de Direitos Humanos nas escolas municipais
de Joinville.

IDDH.ORG.BR

A proposta é ampliar a iniciativa para toda Rede de Ensino por meio de
uma plataforma virtual, e garantir que os professores do município tenham
capacitação e metodologia adequadas para trabalhar Direitos Humanos em
suas aulas, focando na participação democrática, combate à violência sexual
e de gênero e discriminação de grupos vulneráveis no cenário da escola e da
sociedade civil.

JOINVILLE
SANTA CATARINA

Escolas públicas trabalhando
temas sobre cidadania e
direitos humanos

Capacitação e metodologia para
3.000 professores
da Rede Pública

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, IDDH vai realizar:
• Elaboração e sistematização de conteúdos;
• Criação da plataforma interativa;
• Treinamento para a Rede de Ensino Municipal;
• Divulgação nos meios de comunicação, fóruns de educação e mídias sociais.

76 escolas da rede pública
alcançadas

“

Oportunizar [...] a inserção dessa temática no currículo escolar é um desafio que
pode ser conquistado com auxílio da tecnologia voltada para a educação.
Fernanda Lapa, fundadora do IDDH

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
INSTITUTO IRRADIAR

Educação criativa e interativa para crianças fortalecendo os
alicerces que facilitam os processos de ensino e aprendizagem
O Irradiar nasceu com uma proposta político-pedagógica de ver as
metodologias de Educação no Brasil transformadas e acessíveis a todos. O
foco da organização é trabalhar em um processo continuado de descoberta
e construção do conhecimento por meio do estímulo da criatividade e da
experimentação. A organização busca melhorar o desempenho cognitivo das
crianças por meio da construção de uma metodologia completa, pautada na
educação criativa.

Irradiando Conhecimento
PROJETOIRRADIAR.WORDPRESS.COM

O projeto atua na formação de 20 crianças por meio de complementação
educacional, oferecendo oficinas de conhecimento e robótica para melhorar
o desempenho cognitivo e acadêmico; e que funcionam como alicerces para
a aquisição do conhecimento, ultrapassando as expectativas do tradicional
reforço escolar.

SÃO CRISTÓVÃO
SERGIPE

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Instituto Irradiar pretende:
• Realizar pesquisas pedagógicas e aprimoramento da metodologia do Irradiar;
• Realizar oficinas de conhecimento e robótica;
• Elaborar e construir jogos didáticos alinhados com a linha pedagógica da
instituição;
• Treinar voluntários para a replicação da metodologia.

Crianças com melhor
desempenho escolar

Estímulo à criatividade e a
experimentação para construção
de conhecimento

Fortalecer a base do
processo de aprendizagem

“

Trazer a oportunidade concreta de mudança de vida para essas crianças
através de uma nova visão sobre o aprendizado.
Equipe Irradiar

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
INSTITUTO MANO DOWN
Alfabetizar para Empoderar
WWW.MANODOWN.COM.BR

Capacitação dos professores para aprendizado de técnicas para
alfabetização das pessoas com Síndrome de Down
O Brasil possui uma população de 330 mil pessoas com Síndrome de Down, e
estimativas apontam que apenas 3.800 estejam alfabetizadas efetivamente.
O Instituto Mano Down surgiu do amor incondicional de Leonardo Gontijo por
seu irmão, que é portador da síndrome, e pela vontade de ajudar a construir
uma sociedade mais inclusiva. Possui uma trajetória singular e é reconhecido
por suas ações de visibilidade e inclusão de meninos e meninas com Down ao
criar condições de desenvolvimento de habilidades e competências.
O trabalho do Instituto possibilita que portadores da síndrome sejam
protagonistas de suas histórias e ampliem sua expectativa de vida com
qualidade e dignidade. O projeto vai capacitar professores e alunos para
o aprendizado de técnicas que facilitem e melhorem a qualidade da
alfabetização de pessoas com Síndrome de Down.

BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Instituto Mano Down pretende:
• Capacitar 30 professores para alfabetização de pessoas com Síndrome de
Down;
• Realizar oficinas com 50 alunos com Síndrome de Down;
• Compra de material didático, transporte e alimentação.

Melhorar a qualidade da
alfabetização de pessoas com
Síndrome de Down

30 professores
capacitados para o ensino

Portadores de Síndrome de Down
sendo protagonistas de
suas histórias

“

Saber ler e escrever é um dos grandes sonhos das pessoas com Down. Com isso
minimizaremos a invisibilidade social e o estigma que paira sobre as pessoas com Down.
Equipe Mano Down

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
INSTITUTO SOCIAL CASA DE
MÃE
Ateliê Social
WWW.CASADEMAE.COM.BR

Capacitação profissional em costura e estamparia para mulheres
moradoras do bairro Jardim Canadá
O Jardim Canadá originou-se de uma ocupação irregular ao longo da BR 040,
distante do centro urbano de Nova Lima e de Belo Horizonte, consequência da
grande imigração de pessoas em busca de trabalho nas mineradoras próximas.
É uma região de alta densidade populacional e muitos contrastes sociais.
Seus indicadores socioeconômicos representam uma realidade pobre, sem
muitos recursos socioassistenciais e oportunidades de trabalho e renda para
mulheres.
O Instituto Social Casa de Mãe oferece apoio às mulheres do bairro
Jardim Canadá por meio de quatro núcleos: capacitação profissional,
empreendedorismo, saúde materno-infantil e educação infantil.

NOVA LIMA
MINAS GERAIS

O Ateliê Social é um projeto de capacitação profissional em costura e
estamparia profissional para mulheres moradoras do bairro, ampliando suas
possibilidades de empreender e gerar renda, melhorando sua qualidade de
vida e de suas famílias.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Casa de Mãe vai realizar:

48 mulheres
capacitadas em costura e
estamparia profissional

• Capacitação profissional em costura e estamparia;
• Contratação de profissionais;
• Aquisição de material.

Espaço para
aprendizagem prática

Metodologia unindo
capacitação e produção

“

Como as oportunidades de trabalho não são muitas na região, aprender um ofício
para muitas mulheres acaba sendo uma solução para geração de renda.
Equipe Casa de Mãe

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
PROJETO VIELA

Reforço escolar para alfabetização de crianças e
adolescentes no Jardim São Luís
O Projeto Viela nasceu com a proposta de oferecer cultura e esporte para os
jovens do Jardim Ibirapuera e apoiá-los na elaboração de seus projetos de
vida, valorizando o respeito e a convivência em comunidade. O Educa Viela já
atendeu diretamente a mais de 1.400 crianças e jovens.

Educa Viela

O Educa Viela surge como uma estratégia para a apropriação da comunidade
por seu espaço. O propósito é dar um sentido crítico aos processos de
aprendizagem, para que seja construtivo e engajador para crianças e jovens
da comunidade. Além de atividade de apoio educativo, almeja fortalecer nos
jovens a percepção sobre seu próprio potencial, que pode ter como primeiro
ponto de transformação a própria comunidade.

SÃO PAULO
SÃO PAULO

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Projeto Viela vai realizar:
• Aulas de apoio à alfabetização;
• Oficinas educacionais com atividades teóricas e práticas;
• Oficinas de formação cidadã;
• Atividades esportivas.

Empoderamento dos jovens do
Jardim ibirapuera

Desenvolvimento cognitivo dos
participantes do projeto

Ampliação e aprofundamento do
engajamento comunitário

“

A ideia é que os jovens compreendam na sua própria comunidade um espaço de
aprendizado e criação de soluções para seus principais desafios, pessoais e coletivos.
Equipe Projeto Viela

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
REVOAR
Revoar
WWW.INSTITUTOREVOAR.COM

Desenvolvimento de habilidades socioemocionais e
autoconhecimento de estudantes e jovens cumprindo medidas
socioeducativas
O Revoar nasceu do sonho de trabalhar a educação para promover a
integralidade humana a partir do fortalecimento da juventude. A ideia é
estimular nos jovens a reflexão sobre suas potências, sonhos e vocações para
que façam escolhas mais alinhadas com seus propósitos.
A partir de um percurso pedagógico, busca valorizar as competências
socioemocionais, convivência social, autoconhecimento e colaboração,
aprendizagens fundamentais para o desenvolvimento integral dos indivíduos
e contidas no currículo escolar, mas geralmente pouco trabalhadas. Após
a formação, a ideia é abrir oportunidades para que eles sejam futuros
facilitadores.

RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO

35 jovens
desenvolvendo competências
socioemocionais e projetos de vida

Potencializar habilidades para uma
vida com novas possibilidades

O projeto vai aplicar o percurso com jovens em situação de vulnerabilidade,
estudantes de uma escola pública em uma área afetada pela violência e
adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, em um espaço onde a falta
de projetos e oportunidades aumentam as chances de reincidência e a falta de
possibilidades de uma vida melhor.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Revoar pretende:
• Capacitar 35 jovens de escola pública e cumprindo medidas socioeducativas;
• Trabalhar metodologias como Pedagogia da Cooperação, Dragon Dreaming,
Coaching, meditação, Comunicação Não-Violenta;
• Produzir projetos de vida (trabalho, pessoal, educação) com os jovens.

Tecnologias inovadoras e
metodologias colaborativas para o
desenvolvimento de jovens

“

O impacto na vida dos jovens e no território é extremamente relevante, pois conseguem refletir
sobre quem são, suas motivações e os permite expandir sua visão sobre si.
Equipe Revoar

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2018
URECE ESPORTE E CULTURA
Construindo um Amanhã com
Igualdade
GRUPOCULTURAURBANA.ORG

Capacitação de professores da rede pública para o ensino de alunos
com deficiência visual, promovendo autonomia e respeito
As escolas brasileiras, públicas ou privadas, não podem por lei recusar a
matrícula de alunos com deficiência; no entanto, muitas vezes, os professores
não estão preparados para recebê-los. As universidades ainda estão muito
defasadas no ensino de práticas docentes para alunos com deficiência. A
ausência de docentes preparados faz com que haja um grande número de
alunos deficientes visuais que, mesmo frequentando as aulas, não conseguem
acompanhar as atividades.
A Urece é fundada e regida por cegos e pessoas com baixa visão, que atua,
desde 2005, promovendo a inclusão e o pleno desenvolvimento do potencial
da pessoa com deficiência visual. A organização acredita que a inclusão começa
por uma educação de qualidade.

RIO DE JANEIRO

O projeto vai contribuir para a formação de professores da Rede Pública do Rio
de Janeiro para que estejam aptos a receberem em suas turmas alunos cegos
ou com baixa visão, desenvolvam atividades mais inclusivas e transmitam de
forma mais eficiente o conteúdo didático para este público.

RIO DE JANEIRO

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Urece vai realizar:

Aulas mais inclusivas e eficientes
para alunos
cegos ou com baixa visão

• Elaboração de Material Didático;
• Realização de Workshops;
• Divulgação das atividades do projeto.

160 professores da Rede Pública
capacitados para o ensino desse
público

4 escolas da Rede Pública de
Ensino atendidas

“

Com o lema ‘não enxergamos obstáculos’, a Urece desenvolve [...] ações de empoderamento
de pessoas com deficiência, trabalhando a acessibilidade e a cidadania.
Equipe Urece

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2018
ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
MÃE ÁGUIA DE COMBATE À
VIOLÊNCIA SEXUAL COMETIDA
CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Tecendo Conhecimento em Rede
WWW.MOVIMENTOMAEAGUIA.COM

Combate, atendimento e redução do índice de violência sexual
contra crianças e adolescentes
O Movimento Mãe Águia atua para a prevenção da violência sexual cometida
contra crianças e adolescentes e desenvolve ações para levar informações,
orientações e apoio às vítimas e suas famílias.
Com anos de experiência na área e participação efetiva nas ações realizadas
pelo Comitê de Enfrentamento da Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais
de Crianças e Adolescentes de MS, o Movimento constatou que há ainda uma
grande desarticulação nos espaços de construção coletiva sobre o tema com a
Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, o que prejudica a efetividade na
garantia de direitos.
O projeto vai articular poder público, iniciativa privada e sociedade civil para
efetivar o Plano Estadual de Enfrentamento à violência contra crianças e
adolescentes a partir da capacitação de potenciais multiplicadores e agentes
que atuam no atendimento. O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços e
atendimentos prestados, além sensibilizar a sociedade para o problema.

CAMPO GRANDE
MATO GROSSO DO SUL

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Mãe Águia pretende:

Prevenção e apoio
a crianças e adolescentes vítimas
de violência sexual

Formação de 1000 agentes
que atuam para a prevenção
deste crime

• Desenvolver materiais formativos e informativos de prevenção e
sensibilização;
• Capacitar os atores que atuam na rede de proteção;
• Replicação da metodologia para outros municípios do estado;
• Articulação do comitê de enfrentamento à violência;
• Realização de audiência pública para apresentação dos avanços em relação à
questão da violência sexual no estado.

Efetivação do plano estadual
de enfrentamento
à violência sexual

“

A integração e articulação de todas as redes proporcionariam uma efetiva
minimização da violência sexual cometida contra crianças e adolescentes.
Equipe Mãe Águia

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2018
ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE AVALIAÇÃO, ATENÇÃO E
AMPARO À SAÚDE
Movimento Chega de Descaso
WWW.CHEGADEDESCASO.ORG.BR

Apoio à população desassistida pelo setor público
ou privado de saúde no Brasil
A crise estrutural do setor de saúde apresenta fragilidades, seja no sistema
público ou privado, fazendo com que a população sofra graves consequências
em decorrência da negativa de cobertura, descumprimento de prazos
máximos de atendimento, dentre outros. Segundo pesquisas, menos de 10%
dos desassistidos recorrem à justiça.
Diante desse cenário de crise e de falta de acolhimento surgiu o Movimento
Chega de Descaso, com o objetivo de prestar apoio, direta ou indiretamente,
e orientar a população negligenciada ao ser atendida no setor público ou
privado da saúde.
Por meio de uma rede de voluntários, a organização presta apoio jurídico,
psicológico e social, além de pressionar os responsáveis e influenciar políticas
públicas para melhorias no serviço de saúde prestado à população.

RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Movimento Chega de Caso propõe:

Melhor qualidade do
serviço de saúde
público e privado

• Construção de uma plataforma online para denúncias e banco de dados com
os reclames;
• Atendimentos presenciais itinerantes em unidades de saúde do Rio de
Janeiro, dando apoio a população no local onde surgem as denúncias;
• Atendimentos e acompanhamentos online contínuos.

730 pessoas
impactadas com os
atendimentos

Apoio jurídico,
psicológico e social

“

É possível facilitar o apoio à população, gerar informações para conscientização
dos cidadãos e sugerir propostas de políticas públicas.
Equipe Movimento Chega de Descaso

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2018
ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA
DAS MÃES SOLTEIRAS - APEMAS
Paternidade Direito de Todos &
Todas

Formação de multiplicadores para apoio e orientação jurídica a
mães com filhos em situação de desamparo paterno
No Brasil, há 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de
nascimento segundo o Conselho Nacional de Justiça. A APEMAS trabalha em
parceria com todos os setores da justiça para garantir o reconhecimento de
paternidade sobretudo voluntária; e reduzir a exclusão social da criança e do
adolescente em situação de desamparo paterno.
Como resultado, a APEMAS obteve a gratuidade no exame de DNA como
Política Pública em Pernambuco e a regulamentação da Lei Federal 8.560/92,
que garante a investigação oficiosa da paternidade. A partir da sua atuação,
mais de 50.000 reconhecimentos de paternidade foram realizados no estado.

RECIFE
PERNAMBUCO

Por meio de advocacy, o projeto propõe institucionalizar o tema paternidade e
facilitar o atendimento às mães. Para isso, vai capacitar funcionários do Centro
de Referência de Assistência Social de 4 municípios de Pernambuco, para que
orientem e informem as mulheres sobre os trâmites acerca da paternidade,
pensão de alimentos e guarda compartilhada.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, APEMAS vai realizar:

Garantia do reconhecimento
de paternidade
a mães e crianças

• Capacitação de 100 funcionários do CRAS para atendimento;
• Atendimento e encaminhamento das mães para reconhecimento paterno;
• Expansão das atividades para 3 municípios;
• Orientação para as mães sobre paternidade, pensão alimentícia e guarda
compartilhada.

Ampliação do atendimento
e informações acerca
da paternidade

Reconhecimento pelo judiciário
da proposta como possível
política pública

“

Pretendemos levar o maior número de informações a essas mulheres para que elas possam
dividir responsabilidades e cuidados dos filhos com esses pais até então ausentes.
Equipe APEMAS

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2018
ASSOCIAÇÃO SEMENTE DA
VIDA DA CIDADE DE DEUS
Portal Comunitário da Cidade de
Deus
WWW.ASVICDD.ORG.BR

Formação em Comunicação Comunitária fortalecendo o
protagonismo e o senso crítico de jovens da Cidade de Deus
A Cidade de Deus, onde vivem cerca de 60 mil moradores, apresenta
indicadores sociais entre os mais críticos do Rio de Janeiro, não há escolas
de Ensino Médio e, em 2017, foi o território campeão em escolas expostas a
tiroteios no Rio. No entanto, a comunidade apresenta uma produção ativa de
outras realidades, que colaboram para o desenvolvimento local.
A ASVI CDD atua há 15 anos por meio da educação, cultura e comunicação
para contribuir com o desenvolvimento social da Cidade de Deus. A partir de
cursos e atividades para crianças e adolescentes da comunidade, fortalece o
protagonismo e a identidade com o território.

RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO

O projeto vai formar jovens em comunicação comunitária, focando no
desenvolvimento de habilidades socioemocionais e potências individuais. A
ideia é que eles atuem no Portal Comunitário da Cidade de Deus, que promove
o protagonismo positivo do bairro. A comunicação será usada como meio para
promoção do exercício da democracia, da cidadania e do desenvolvimento
local com a participação ativa dos moradores.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, ASVI propõe:

20 jovens
formados em
comunicação comunitária

• Formação de 20 jovens moradores em comunicação comunitária;
• Abordar os temas: teorias da comunicação, produção textual e audiovisual,
design gráfico, social media;
• Fortalecer as produções locais e mobilizar a comunidade a participar;
• Multiplicar as experiências para outros territórios periféricos.

Comunicação comunitária
promovendo o protagonismo
positivo da Cidade de Deus

Desenvolvimento local
com a participação
ativa dos moradores

“

Utilização de tecnologias comunicacionais como ferramenta para a luta contra a desigualdade, a
exclusão social, os estigmas negativos e o abandono dos mecanismos públicos e políticos.
Jota Marques, Coordenador do projeto

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2018
COOPERATIVA SOCIAL DE
TRABALHO ARTE FEMININA
EMPREENDEDORA - COOSTAFE
Costurando Vidas

Qualificação profissional e geração de renda para mulheres
encarceradas e egressas do sistema prisional
A COOSTAFE é a primeira cooperativa feita por detentas no Brasil e usa a
produção de artesanato como meio de qualificação profissional e geração de
renda para mulheres encarceradas ou egressas do sistema prisional. Fundada
dentro do Centro de Reeducação Feminino de Ananindeua, a proposta é
treinar as detentas para a vida após o cárcere, fortalecendo a autoestima e
autonomia a partir do aprendizado em práticas artesanais e noções básicas de
contabilidade - preço, receita, custo, lucro.
O artesanato produzido é vendido em praças públicas pelas reeducandas
que estão em regime semiaberto, e a renda das vendas é integralmente
destinada a todas as cooperadas. Com o trabalho, elas resgatam o senso de
pertencimento à sociedade, vislumbram uma nova maneira de viver no cárcere,
e encontram uma oportunidade vocacional e de geração de renda.

ANANINDEUA
PARÁ

Em quatro anos de atuação, nenhum caso de reincidência foi registrado,
mostrando a importância da iniciativa para a reinserção dessas mulheres na
sociedade.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a COOSTAFE pretende:

Qualificação profissional
de mulheres encarceradas ou
egressas do sistema prisional

• Adquirir equipamentos para ampliar a produção;
• Realizar cursos de artesanato, vendas, propaganda e marketing;
• Adquirir matéria prima para lançamento de nova linha de produtos;
• Reformar o espaço de produção.

Produção de artesanato para
reinserção social
e geração de renda

210 mulheres atendidas
e nenhuma reincidência registrada

“

A COOSTAFE cria impacto através da reintegração das presas à sociedade
e, desta forma, reduz o índice de reincidência criminal.
Equipe COOSTAFE

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2018
IÇA – BURNS CONNECT
Liga de Queimaduras
WWW.FACEBOOK.COM/LIGAQUEIMADURASSP

Informação, direitos e orientação a pacientes vítimas de
queimaduras
No Brasil, 1 milhão de casos de queimaduras ocorrem a cada ano. Destes, 200
mil são atendidos em emergências e 40 mil demandam hospitalização. Terceira
maior causa de morte no Brasil, queimaduras são hoje um grande problema
de saúde pública: gravidade das lesões, grande número de complicações e
sequelas relevantes que marcam o paciente queimado.
A Iça – Burns Connect trabalha para promover políticas públicas, pesquisa
científica e direitos humanos a pacientes que sofreram queimaduras. Fundada
para atender à demanda por políticas públicas, falta de disseminação de
informações e poucas campanhas e políticas de prevenção, atua por meio de
advocacy, comunicação e formação de lideranças.
O projeto vai orientar a formação de uma associação de pacientes queimados
em São Paulo e formar uma rede de profissionais, estudantes e pacientes para
fomentar e disseminar informações sobre queimaduras no Brasil.

SÃO PAULO
SÃO PAULO

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto vai realizar:

Prevenção e cuidado
a pacientes que sofreram
queimaduras

Fomentar e disseminar
informações sobre
queimaduras no Brasil

• Assessoria jurídica para a criação de uma associação de pacientes queimados
em São Paulo e outros estados;
• Palestras com profissionais especialistas para a prevenção e melhor
atendimento a vítimas de queimadura;
• Produzir e distribuir cartilhas informativas com linguagem acessível sobre
prevenção de queimaduras;
• Conscientizar famílias sobre riscos e mudanças no ambiente que previnam
incidentes.

Rede de profissionais de
saúde, estudantes e pacientes
promovendo direitos

“

As pessoas na condição de sequelados graves por queimaduras não recebem
dos poderes públicos, nem da sociedade, o apoio de que necessitam.
Liga de Queimaduras

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
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INPACTO: INSTITUTO PACTO
NACIONAL PELA ERRADICAÇÃO
DO TRABALHO ESCRAVO

Fortalecimento do combate ao trabalho escravo, especialmente em
cadeias produtivas, a partir da estruturação da área de comunicação
A questão do trabalho análogo à escravidão é histórica no Brasil. Segundo o
Ministério do Trabalho, cerca de 50 mil trabalhadores foram libertados dessa
situação no país de 1995, quando se deu o reconhecimento da existência do
trabalho escravo contemporâneo pelo governo brasileiro, até 2015.

Promovendo Relações Dignas de
Trabalho

No início dos anos 2000, o governo brasileiro elaborou leis avançadas para
erradicação do trabalho análogo ao escravo e a precarização e exploração
da mão de obra, o que deu visibilidade e contribuiu para avançar este
enfrentamento. Atualmente algumas medidas vêm diminuindo o avanço,
impactando negativamente nesta luta.

WWW.INPACTO.ORG.BR/PB

O InPacto une diversos atores para ações que colaborem para prevenção e
erradicação do trabalho escravo. O objetivo é mobilizar setores econômicos
inteiros e encontrar caminhos que ajudem a acabar com esta prática nas
cadeias produtivas. Com o projeto, propõe a estruturação da área de
comunicação da organização para se tornar uma referência no combate ao
trabalho análogo ao escravo no Brasil, ampliando seu alcance, parceiros e
dando visibilidade constante para a questão.

SÃO PAULO
SÃO PAULO

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, InPACTO propõe:

Fortalecimento da
prevenção e combate
ao trabalho escravo

• Criar um site que privilegie uma agenda positiva de abordagem da causa do
trabalho escravo;
• Promover o diálogo intersetorial e multistakeholder;
• Engajar toda a sociedade no combate ao trabalho escravo;
• Alcançar 10 mil acessos por mês na nova plataforma.

Ações de comunicação
difundindo a temática
do trabalho escravo

Visibilidade das boas práticas
colaborando para a
resolução do problema

“

Esperamos difundir a temática do trabalho escravo através da
implantação de várias ações de comunicação.
Equipe InPACTO

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
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INSTITUTO PROJETO SONHAR
Projeto Sonhar Famílias
WWW.PROJETOSONHAR.ORG

Acompanhamento, atendimento em saúde e geração de renda para
famílias do Capão Redondo
O Instituto Projeto Sonhar usa como base metodológica o atendimento ao
indivíduo nos âmbitos social, psíquico, espiritual e biológico, considerando
o meio em que vive. Desenvolve um trabalho integral que auxilia famílias da
região do Capão Redondo, em São Paulo, a saírem da condição de extrema
pobreza.
O projeto vai oferecer atendimento e acompanhamento social a famílias com
crianças de até 14 anos, com vínculos extremamente fragilizados, auxiliando
no desenvolvimento da saúde física, psíquica e emocional e contribuir para a
geração de renda, tendo o afeto como base das ações.

IMPACTO

SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, Projeto Sonhar propõe:

SÃO PAULO

• Reduzir as consequências das violações dos direitos;
• Acompanhamento semanal das famílias com visitas domiciliares;
• Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da
família;
• Encaminhamento para oportunidade de trabalho e renda.

26
famílias
acompanhadas

Novas alternativas
para solução de
conflitos familiares

Mudança de mentalidade
e comportamentos limitadores

“

O Projeto Sonhar foi fundado com o propósito de resgatar adolescentes e jovens de áreas de
risco, retirando-os da dependência química e do envolvimento com a criminalidade.
Alex Gomes de Lima, Líder do projeto

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
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MINHA JAMPA

Consolidação de rede de ação e mobilização que estimula a
participação cívica e o controle social em João Pessoa
Como muitas cidades do nordeste brasileiro, João Pessoa é muito aguerrida
nas discussões políticas, mas pouco engajada nas decisões que interferem na
vida cotidiana. Minha Jampa surge para mobilizar a população e resgatar a
ideia de que a mudança deve partir da sociedade e de que a tecnologia deve
estar a serviço da cidadania.

Minha Jampa
WWW.MINHAJAMPA.ORG.BR

Integrante da rede nacional “Nossa Cidade”, junto a Meu Rio, Minha Sampa,
Meu Recife e outras redes, Minha Jampa mobiliza e engaja a população na
tomada de decisões que influenciam a vida cotidiana e o futuro da cidade. A
organização desenvolve ferramentas e metodologias de ponta para mobilizar
pessoas; e já conseguiram influenciar decisões políticas importantes na cidade.

JOÃO PESSOA
PARAÍBA

Recém formalizada, a organização busca apoio para dar um salto desafiador:
sair do voluntariado e entrar na profissionalização do ativismo, conforme
preconiza a rede Nossa Cidade.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Minha Jampa vai realizar:
• Mobilização e divulgação das atividades;
• Atualização do site;
• Aumento do número de membros;
• Realização de encontros, oficinas e palestras.

Rede de ação e
mobilização estimulando a
participação cívica

Influência em decisões políticas
importantes na cidade

2.268 membros
participando

“

Somente nós, cidadãos, poderemos fazer desabrochar o novo.
E o novo é um cidadão mais partícipe do Estado.
Equipe Minha Jampa

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
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POLITIZE!

Formação de uma rede de multiplicadores de educação cidadã,
capacitando jovens como agentes de transformação política

Lidera! - Rede de educadores cívicos
WWW.POLITIZE.COM.BR

Apesar de termos uma democracia formal no Brasil, a população ainda utiliza
mal seus instrumentos para exercer uma democracia efetiva; isso se deve
principalmente à ausência de uma cultura de participação política. No entanto,
desde as manifestações públicas em 2013 o interesse do brasileiro sobre
a política aumentou, especialmente entre os jovens, trazendo os assuntos
públicos para o centro do debate e do interesse de milhões de brasileiros.
Criado em 2015 com a missão de levar educação política para todos, o Politize!
desenvolveu uma Plataforma Educativa com mais de 800 conteúdos, co‐
criados com uma rede de mais de 100 redatores voluntários especialistas em
diferentes temas e já atingiu sete milhões de usuários em 191 países, com
média de até um milhão de acessos por mês.
O ano de 2018 será de grande importância para Brasil, com as eleições se
aproximando. O projeto visa formar uma rede de multiplicadores de educação
cidadã por todo o Brasil, capazes de espalhar conhecimento relacionado ao
processo eleitoral e sensibilizar as comunidades acerca da relevância de votar
de forma consciente.

JOINVILLE
SANTA CATARINA

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Politize! propõe:

Formação de
30 futuros líderes cívicos
do país

• Criação de conteúdo, metodologias, modelos e sistemas para
compartilhamento;
• Identificação, recrutamento e seleção dos 30 Embaixadores;
• Atividades formativas dos Embaixadores.

10.000 cidadãos
mais conscientes e capazes de
fazer suas escolhas

Formação de uma
rede de multiplicadores de
educação cidadã

“

Existe uma necessidade urgente de canalizar a energia dos jovens para uma
ação construtiva para o fortalecimento da democracia brasileira.
Equipe Politize

“
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REFLEXÕES DA LIBERDADE

Fortalecimento da participação cidadã e engajamento de jovens de
escolas públicas, para torná-los agentes conscientes de mudanças
Reflexões da Liberdade nasceu a partir das experiências de vida do fundador
da organização, um jovem de 29 anos que passou cinco anos na prisão, e,
ao sair do sistema penitenciário, contrariou as estatísticas formando-se
em psicologia. Hoje, ele promove a reflexão de jovens para engajamento e
compartilhamento de valores humanos, possibilitando uma visão e um futuro
mais positivo.

Todo jovem empoderado é capaz
de mudar sua comunidade ou sua
realidade
WWW.REFLEXOESDALIBERDADE.COM.BR

A proposta visa possibilitar que os jovens tenham contato com valores da vida
a partir dos diálogos horizontais e propositivo em círculo, utilizando o método
dialógico de Paulo Freire. O objetivo é gerar mobilização, ação e transformação
ao estimular a participação cidadã e engajamento coletivo, formando agentes
de mudanças conscientes.
EMBÚ DAS ARTES

IMPACTO

SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, a Organização propõe:
• Possibilitar que os jovens tenham novas perspectivas de vida;
• Rodas de valores com temas que ajudem a prevenir a criminalidade;
• Transformar os jovens em agentes de mudança em suas comunidades;
• Relatar experiências de vida inspiradoras para os jovens.

Jovens desenvolvendo
suas competências emocionais

Formar multiplicadores para
compartilhar com outros jovens
valores humanos

Jovens e adolescentes sendo
agentes de mudanças de suas
comunidades

“

A educação com liberdade pode diminuir as desigualdades sociais.
Equipe Reflexões da Liberdade

“

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
2018
AÇÃO SOLIDÁRIA ÀS PESSOAS
COM CÂNCER - ASPEC
Construindo Produtos para
Reconstrução de Cidadania
WWW.ASPECSOLIDARIA.ORG.BR

Acesso à renda a pessoas portadoras de câncer com a
comercialização de produtos feitos com alimentos reaproveitados
A ASPEC atende pessoas portadoras de câncer que se encontram em situação
de vulnerabilidade social - com renda familiar baixa, enfrentam diversas
dificuldades de acesso a direitos básicos e/ou de segurança como moradia,
alimentação adequada, custo de remédios e tratamentos.
A organização atua para sensibilizar e engajar atores na luta contra o câncer e
seu diagnóstico precoce, além de chamar atenção para uma melhor qualidade
de tratamento. Entre os serviços de atendimento, a organização oferece
assistência social e psicológica, difunde informações, cria oportunidades de
geração de trabalho e renda e fortalece vínculos familiares e comunitários.
O projeto vai capacitar pessoas atendidas pela ASPEC e seus familiares para
o aproveitamento integral de alimentos e possibilitar a complementação da
renda a partir da comercialização do que for produzido. Assim, colabora para
evitar o desperdício e favorecer uma alimentação saudável e adequada que
possa ajudar na prevenção e apoio ao tratamento do câncer.

BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, ASPEC propõe:

60 pessoas
portadoras de câncer
gerando renda

• Capacitação de 60 pessoas portadoras de câncer e famílias para o
aproveitamento de alimentos e comercialização do que for produzido;
• Aulas de empreendedorismo, investimento financeiro e sustentabilidade;
• Orientação para criação de negócios próprios dirigidos ao mercado de forma
cooperada, associada ou individualmente;
• Apoio técnico por 6 meses para a sustentabilidade do comércio.

Produção de alimentos evitando
o desperdício e favorecendo
alimentação adequada

Criação de negócios
para a comercialização
da produção

“

Promoção da política de geração de renda, favorecendo a complementação da renda
familiar e consequentemente superação da situação de vulnerabilidade social.
Equipe ASPEC

“

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
2018
ASSOCIAÇÃO DE
QUEBRADEIRAS DE COCO E
TRABALHADORES RURAIS DE
AUGUSTINÓPOLIS

Comercialização de produtos derivados do coco de Babaçú
gerando renda para mulheres do Tocantins
A região do extremo norte do Tocantins possui grande parte de sua população
em situação de pobreza. As mulheres da região buscam alternativas dignas de
sobrevivência, em meio aos desafios do baixo grau de escolaridade e escassas
oportunidades de trabalho. O coco de Babaçú, abundante da região, é uma das
poucas oportunidades de renda para as mulheres.

Artesanato das Quebradeiras de
Coco

A Associação das Quebradeiras de Coco busca unir forças para melhorar a
condição de trabalho das coletoras do coco, que ganham pouco e sonham
em melhorar sua renda. Com investimentos em estrutura e capacitação, será
possível ampliar a produção e comercialização dos produtos derivados do coco
(óleo de coco virgem, farinha, sabão e artesanato), aumentando a renda das
famílias e impactando a economia local.

AUGUSTINÓPOLIS
TOCANTINS

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Associação pretende:
• Comprar equipamentos e materiais para a produção;
• Capacitar 50 mulheres;
• Divulgar as ações do projeto;
• Participar de feiras e eventos fortalecendo a comercialização.

Aumento da
renda familiar
das quebradeiras de coco

50
mulheres
associadas

Melhores
condições de trabalho
e aumento da produção

“

Com melhores condições de trabalho e capacitação o resultado
será a continuidade e ampliação da produção e demanda.
Equipe da Associação

“

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
2018
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA
DE LORETO
Trabalho, Renda e Solidariedade em
Rede

Fortalecimento de empreendimentos de mulheres e jovens
ampliando renda e garantindo sustentabilidade
A Associação Nossa Senhora do Loreto desenvolve ações socioeducativas,
culturais e de geração de trabalho e renda para fomentar o protagonismo de
jovens e mulheres. O objetivo é intervir no cenário de violência, desemprego
e baixa escolaridade em que vivem, e incidir junto a um poder público ausente
para estancar a situação de vulnerabilidade.
A Rede Balaio, iniciativa da Associação, foi criada para fortalecer a economia
solidária local, agrupando empreendimentos de mulheres e jovens. Atua para
garantir sustentabilidade e renda em um cenário de recursos escassos para
compra de matéria prima e reduzidas condições de comercialização.

SÃO LUÍS
MARANHÃO

O projeto vai articular os empreendimentos para construir estratégias de
produção, formação e comercialização coletiva, garantindo efetividade
econômica e política e ampliação de renda. Oriundos de comunidades de baixa
renda e baixa escolaridade, surgidas de ocupação desordenada e às margens
de políticas públicas, as mulheres e jovens passam a encontrar alternativas de
trabalho e renda com o projeto.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Associação pretende:

51 mulheres e jovens
com empreendimentos
fortalecidos

Melhoria da gestão
e capacidade produtiva

• Capacitação de 51 mulheres e jovens de 7 empreendimentos de 3 municípios;
• Oficinas de gestão, produção e comercialização;
• Formação em temas como economia solidária, comércio justo, fundos
rotativos solidários, feminismo e juventude;
• Assessoria e acompanhamento sistemático;
• Apoio técnico e tecnológico para consolidar a identidade política da Rede.

Fortalecimento da
economia solidária

“

Reunidos em grupos produtivos buscam superar a segregação e violência gerando
renda e autonomia com trabalho e comercialização solidária.
Equipe da Associação

“

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
2018
CENTRO DE DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA DO
IMIGRANTE (CDHIC)
Co-criando Inovação
WWW.CDHIC.ORG.BR

Empreendedorismo e geração de renda para jovens
imigrantes e em situação de refúgio
São Paulo registrou, nos últimos anos, crescimento exponencial de imigrantes
e pessoas em situação de refúgio, que enfrentam uma série de situações
adversas como dificuldades para regularizar sua documentação e acessar
serviços. Muitos são jovens que veem no Brasil uma oportunidade de
empreender e obter uma vida melhor. Mas fatores como pouca experiência e
falta de crédito, aliados à xenofobia e discriminação, levam muitos a desistirem
de ter o próprio negócio e construir um novo e mais digno ciclo de vida.
O CDHIC, referência em questão migratória no Brasil, promove cidadania
para pessoas imigrantes e em situação de refúgio, buscando construir uma
sociedade livre de preconceitos e discriminação. Em 2016, mais de 60% dos
atendidos foram pessoas entre 18 a 34 anos, a maioria autônoma e ligada aos
setores de comércio, costura e gastronomia.

SÃO PAULO
SÃO PAULO

O projeto vai promover a inclusão social e econômica de jovens imigrantes
e refugiados a partir da inovação social, com foco na economia criativa para
gerar renda e oportunidades para esta juventude, suas famílias e comunidades.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, CDHIC propõe:

40 jovens imigrantes
ou refugiados
empreendendo

Criação de novos postos de
trabalho para imigrantes e
comunidades

• Formação empreendedora para 40 jovens imigrantes e em situação de
refúgio;
• Laboratório para acesso a teorias e métodos inovadores de
empreendedorismo, colaboração e co-criação;
• Acompanhamento jurídico, social e de regularização migratória;
• Orientações para a sustentabilidade de seus empreendimentos.

Economia criativa
gerando renda
e inclusão social

“

Fortalecer o contexto empreendedor destes jovens de forma a incentivar alternativas
inovadoras de desenvolvimento socioeconômico e geração de renda.
Equipe CDHIC

“

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
2018
GÊNERO IMPORTA
Empreendedoras Populares
WWW.FACEBOOK.COM/GIMQO

Formação empreendedora de mulheres ambulantes, fortalecendo
negócios e o papel que desempenham na economia urbana
A Gênero Importa desenvolve ações que contribuem para a equidade de
gênero no mercado de trabalho e melhor geração de renda para mulheres.
Com foco na formação de mulheres ambulantes, que atuam no centro
do Rio de Janeiro, a iniciativa quer diversificar ações que fortalecem o
empreendedorismo feminino, desenvolvendo habilidades e atitudes no
comércio de rua informal.
Um estudo feito pela Casa da Mulher Trabalhadora em 2012 com as
ambulantes cariocas mostra que 37% delas tinham apenas o ensino
fundamental incompleto, 46% eram as únicas responsáveis pelos domicílios,
38% se autodeclararam pardas e 27% pretas. O projeto, portanto, quer
fortalecer o empreendedorismo na base da pirâmide, fomentando cadeias
produtivas mais justas e socialmente igualitárias.

RIO DE JANEIRO

A ideia é oferecer ferramentas e expertises para que elas possam gerir seus
negócios de forma mais estratégica, e estejam conscientes de seu papel social
e econômico. As oficinas vão trabalhar ainda técnicas de gestão e marketing e
estimular o reposicionamento empreendedor, considerando suas realidades
de negócio e dinâmicas de trabalho.

RIO DE JANEIRO

Contribuir para
igualdade de gênero
no mercado de trabalho

50 vendedoras ambulantes
entendendo seu
papel social e econômico

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Gênero Importa pretende:
• Realizar 5 módulos de formação com 50 mulheres ambulantes;
• Divulgar os resultados das oficinas em cinco canais de mídia;
• Elaborar 40 mapas de jornada empreendedora;
• Criar um site com a publicação dos mapas e trajetórias das participantes.

Aumento da renda,
melhores chances de formalização
e acesso a crédito

“

É importante que as mulheres ambulantes positivem suas atividades, tanto em relação
aos seus direitos, quanto ao papel que desempenham na economia urbana.
Equipe Gênero Importa

“

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
2018
INSTITUTO DE PERMACULTURA
ECOVIDA SÃO MIGUEL
LARboratório Guia de Permacultura
ECOVIDASAOMIGUEL.ORG

Capacitação de jovens e comunidades em tecnologias de baixo
custo e eficiência energética para um mundo em transição
O Instituto de Permacultura EcoVIDA São Miguel foi formado, no início dos
anos 2000, a partir do trabalho conjunto de um grupo de amigos. Realiza
mutirões e cursos práticos em bioconstrução e promove a agricultura
sintrópica, ecodesign, permacultura social e ecossaneamento, agroecolocia e
economia solidária.
Atua no entorno da Bacia do Jequitinhonha e Manhuaçu e da Bacia do Rio
Doce, locais que enfrentam diferentes desafios como pressão de mineradoras,
especulação imobiliária, monocultura e urbanização desordenada de áreas
rurais. Há séria preocupação como este tipo de atividade econômica e seus
impactos como fornecimento de água, poluição dos rios, exaustão do solo e
relações de trabalho e fontes de renda precárias.

SERRO

O projeto pretende apresentar a quilombolas, agricultores e jovens da
região, tecnologias e soluções práticas que cada comunidade pode adotar,
independente de recursos públicos, para que possam enfrentar tais desafios.

MINAS GERAIS

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o EcoVida vai oferecer:

Promover e incentivar
o uso de tecnologias ecológicas
de baixo custo

• Oficinas de capacitação em tecnologias ecológicas sustentáveis;
• Mutirões para instalação de tecnologias ecológicas;
• Visitas técnicas;
• Aquisição de material.

Contribuir para uma convivência
harmônica do homem com a
natureza

Impactar cerca de
1500 pessoas

“

Estimular a criação de núcleos em tecnologias ecológicas de baixo custo, estando de acordo
com o objetivo social de contribuir para a convivência harmônica do homem com o planeta.
Equipe EcoVida

“

SAÚDE
2018
MAMA EKOS

Integração de conhecimentos de parteiras e profissionais de saúde
para uma maternidade mais saudável e segura na região amazônica
Com mais de 60 mil habitantes, Maués tem sua população dividida entre
urbana e rural, esta composta por aldeias e comunidades que enfrentam
seviços de saúde altamente precários. Distância, deslocamento de barco e
alto custo de combustível aumentam a vulnerabilidade, agravada durante a
gestação e maternidade: violência obstétrica no parto, cesáreas desnecessárias
e falta de apoio pós-parto.

Casa Mama Ekos
WWW.FACEBOOK.COM/MAMAEKOS

Mama Ekos atua para proporcionar uma maternidade mais segura e saudável
com acesso a conhecimentos e prevenção de enfermidades. Integra saberes de
parteiras e cuidadores ao conhecimento de profissionais da saúde, atendendo
às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), para oferecer
assistência humanizada com respeito à ancestralidade e à cultura local.

MAUÉS
AMAZONAS

As atividades da Mama Ekos vêm tecendo uma rede comunitária por meio de
encontros, cursos e vivências colaborativas. O projeto propõe a construção
da Casa Mama Ekos, espaço para melhorar o atendimento às gestantes, suas
famílias e comunidades.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Mama Ekos propõe:
• Usar técnicas de permacultura, agroecologia e saberes indígenas e local para
a construção da Casa;
• Desenvolver uma horta medicinal comunitária;
• Realizar atividades educativas de saúde e energias renováveis.

Integração de saberes entre
parteiras e profissionais de saúde
para a maternidade

Construiur um espaço de
referência em parteria tradicional e
medicinas naturais

Diminuição da
violência obstétrica
na região amazônica

“

Estamos dispostos a abraçar a maternidade com integralidade, troca
e respeito em oportunidades para todos e convívio em comunidade.
Equipe Mama Ekos

“

NEGÓCIOS SOCIAIS
2018
ASSOCIAÇÃO ECO GAROPABA

Confecção de pranchas de surf com garrafas pet para promover
educação ambiental
A produção constante de lixo tem contribuído para a degradação do meio
ambiente nas praias e mangues brasileiros. A Associação Eco Garopaba surgiu
da iniciativa de um surfista na busca de iniciativas para reduzir o volume e os
prejuízos causados pelo lixo nos oceanos.

Garopaba Recicla
WWW.ECOGAROPABA.COM.BR

A confecção de pranchas de surf com garrafas pet foi o meio encontrado para
promover educação e conscientização ambiental, além de ajudar a incentivar
a prática de esporte. O trabalho inclui formação de multiplicadores para atuar
em escolas e na comunidade.
O projeto vai conscientizar a população de Garopaba sobre a necessidade de
gestão do lixo com técnicas de reciclagem, descarte correto de resíduos e
fomento à consciência social e ecológica em estudantes, moradores e turistas.
Jovens de escolas públicas serão capacitados na construção de pranchas com
garrafas PET para que sejam multiplicadores e possam gerar renda.

GAROPABA
SANTA CATARINA

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Eco Garopaba vai realizar:

Jovens gerando renda
com a fabricação de pranchas
com garrafas PET

• Promover novas possibilidades para a redução do lixo diário;
• Treinar funcionários da prefeitura sobre reciclagem, compostagem e afins;
• Capacitar jovens para a fabricação de pranchas de garra PET;
• Levar educação ambiental para crianças em escolas.

Conscientização sobre a
necessidade de separação de
resíduos e reciclagem

Impacto ambiental
positivo nas praias
de Garopaba

“

O projeto realiza formação de multiplicadores buscando ampliar o repertório
educacional dos esportes nas escolas e promover a conscientização ecológica.
Equipe Eco Garopaba

“

NEGÓCIOS SOCIAIS
2018
CICLO ORGÂNICO
Transformando o que Antes era Lixo
em Fonte de Vida

Gestão e coleta sustentável de resíduos por meio da compostagem
O Ciclo Orgânico é um negócio social que atua na gestão de resíduos
sólidos na cidade do Rio de Janeiro, contribuindo para uma sociedade
melhor, feita por cidadãos mais unidos, engajados e ativos. Com atividades
de compostagem, a organização oferece serviços de coleta domiciliar para
destinação correta e reutilização do lixo orgânico.

WWW.CICLOORGANICO.COM.BR

As atividades do projeto estão relacionadas à implantação de uma nova
unidade de compostagem, que permite o aumento de 1 para 5 toneladas/dia
de processamento de orgânicos, além de simplificar a logística e reduzir custos
operacionais. Assim, este negócio social poderá expandir o serviço para mais
de 1.500 famílias, gerar 7 novos empregos e chegar a marca de 900 toneladas
compostadas/ano.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Instituto vai realizar:

RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO

• Atividades educacionais para difusão da compostagem;
• Instalação de unidade de compostagem de grande escala;
• Expansão das coletas para a região da zona norte do Rio de Janeiro;
• Difusão da prática da compostagem no ambiente urbano.

Construção de uma cultura
de valorização
dos resíduos orgânicos

1.500 famílias
atendidas na região
metropolitana do Rio

900 Toneladas
de resíduos
compostados/ano

“

E se cada pessoa pudesse mudar o destino do seu lixo? Sonhamos com uma comunidade em
que lixo seja sinônimo de recursos e, ao invés de um problema, seja visto como uma solução.
Equipe Ciclo Orgânico

“

NEGÓCIOS SOCIAIS
2018
INSTITUTO VIRANDO O JOGO –
MUDANDO VIDAS
Negócio social para reinserção
de pessoas em situação de rua no
mercado de trabalho

Negócio social para reinserção de pessoas em situação de rua
no mercado de trabalho
O Instituto Virando o Jogo atua para contribuir com o processo de
autodesenvolvimento de pessoas em situação de rua, que frequentam os
centros de acolhida da região da Sé, com o objetivo de promover a inserção no
mercado de trabalho.
O projeto vai oferecer oficinas de desenvolvimento socioemocional,
planejamento financeiro e pessoal para os participantes, aliando à qualificação
profissional para a fabricação de pães, para ajudar no resgate da autonomia.
Desta maneira, vai criar postos de geração de renda ao mesmo tempo em que
os participantes se readaptam gradualmente ao mercado de trabalho.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Instituto vai realizar:
SÃO PAULO

• Recolocação de 90 pessoas em situação de rua no mercado de trabalho;
• Oficina socioemocional;
• Oficina de empregabilidade e informática;
• Oficina de panificação;
• Acompanhamento para garantir a permanência de pelo menos 70% das
pessoas empregadas após o período de experiência.

SÃO PAULO

Resgate da identidade, dignidade
e autoestima de
pessoas em situação de rua

Qualificação profissional e
desenvolvimento
socioemocional

Recolocação no mercado de
trabalho, promovendo
autonomia financeira

“

Estaremos contribuindo para que se reconheçam como indivíduos, conquistem sua autonomia,
independência financeira, sua cidadania para a superação da vulnerabilidade social.
Equipe Mudavidas

“
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