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Identidade CIEDS

O CIEDS vem nos 21 últimos anos
atuando na construção de redes
para a prosperidade e aumento
da confiança no futuro dos participantes de nossos projetos
e programas. Acreditamos que
redes são teias que aproximam
diferentes atores: governos, empresas privadas, organizações da
sociedade e indivíduos na construção de soluções coletivas e
objetivos comuns.
Considerando a complexidade dos
problemas que lidamos diariamente e que exigem a articulação de
estratégias e saberes, atuamos em
quatro grandes áreas programáticas: educação, inclusão social e
bem-estar, engajamento cívico e negócios de impacto sustentável.
Em 2019 colocamo-nos à frente dos grandes desafios sociais
e econômicos que cercam milhões de pessoas que precisam
de oportunidades e que se encontram em nosso país e por
isso nos reinventamos cotidianamente. Temos no cerne de
nossa identidade a dinamicidade e o desejo por conhecimento
que são precisos para acompanhar as mudanças pelas quais o
mundo vem passando.
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Unido a isto, temos experiências e saberes acumulados de 21 anos de história, acreditando no potencial que cada
pessoa possui em si para mudar suas
realidades e contando com uma rede
primordial de parceiros estratégicos
que dividem conosco nossas crenças e
objetivos, sem os quais não seria possível alcançar os resultados que apresentamos neste relatório.
Então hoje, 21 anos após ter fundado o
CIEDS, posso afirmar que somos uma
instituição forte e que nos sentimos
confiantes para empreender na constante luta para criar oportunidades
para os que mais precisam de oportunidades. Estamos maduros e certos de
que nossas ações geram mais renda,
mais saúde, melhor educação e constroem um Brasil melhor para todos.
No relatório que aqui apresentamos
você poderá conhecer um pouco mais do
que fizemos em 2019 e nossos principais
resultados na construção de uma sociedade mais justa e mais democrática.
Junte-se ao CIEDS nessa estrada desafiadora e gratificante que estamos
trilhando rumo à prosperidade e a
maior confiança no futuro!
Boa leitura.
Vandré Brilhante
Diretor-Presidente do CIEDS
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Missão

Norteadores

Construir redes para a prosperidade de pessoas, de comunidades e da sociedade,
tendo como base o conhecimento, a cooperação e o empoderamento.

Visão 2020
Um mundo onde todos constroem sociedades mais justas e democráticas.

Valores
• Atuar colaborativamente
e em redes;

• Ter compromisso com a gestão
de qualidade;

• Fomentar a inovação gerando
valor compartilhado;

• Ter ética e transparência;

• Incentivar o desenvolvimento
de nossas equipes;

• Valorizar os saberes e culturas de
todos os nossos públicos.

• Respeitar a diversidade;
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No desenho de nossos projetos, concentramos as ações em quatro áreas:

Nossas causas

Inclusão Social e Bem-Estar

Educação

Significa possibilitar o acesso a direitos e a
recursos, considerando elementos como a
vulnerabilidade, a exclusão social, a violência, a pobreza e a ausência de dignidade
como geradores de desigualdades.

É um meio para a transformação e justiça
social a partir de políticas públicas integradas em rede que considerem o contexto
local, a corresponsabilização dos atores sociais e a difusão do conhecimento, promovendo uma cultura de paz e uma sociedade
mais justa e democrática.

Nessa área concentramos nossas ações com
os seguintes principais objetivos: promoção da
defesa de direitos, da reinserção social e comunitária e o fortalecimento de políticas públicas.
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Em educação trabalhamos com: formação
de educadores e gestores educacionais,
inovação na educação e aprendizagem.

Engajamento Cívico

Negócios de Impacto Sustentável

Ocorre quando pessoas e instituições empreendem
conhecimentos e esforços para promover mudanças positivas em contextos sociais e políticos de
forma solidária, corresponsável e cidadã visando
ao bem comum. O envolvimento em ações de
engajamento cívico contribui para aprimorar a
compreensão e percepção das desigualdades e
fortalecer nosso sentimento de compromisso com
agendas compartilhadas.

Empreender é muito mais do que abrir um
negócio. É ser capaz de protagonizar uma mudança real na sociedade. Assim, fomentamos
nos empreendedores com os quais trabalhamos a busca por novas soluções, que sejam
mais eficazes, eficientes e sustentáveis do que
as existentes e que gerem valor para a sociedade como um todo.

Nesta área programática promovemos a articulação
de redes, o protagonismo juvenil e o voluntariado.

Aqui atuamos no desenvolvimento de negócios
de impacto em periferias, geração de renda e
aceleração de negócios.

RELATÓRIO ANUAL 2019 | 11

Geração de renda

Aceleração de
negócios

Negócios de Impacto
Sustentável
Negócios de
impacto de periferia

Articulação de redes

Protagonismo
Juvenil

Engajamento
Cìvico

Voluntariado

Reinserção social

Fortalecimento de
politicas públicas

Defesa de direitos

Aprendizagem e
educação

Inovação e
educação

Nossos projetos

Formação de educadores e gestores
educacionais

Como atuamos

Inclusão Social
e Bem-Estar

Educação

1ª CASDH - Coordenadoria de Assistência Social e Direitos Humanos
AGIR - Apoio a Geração e Incremento da Renda
Assessoria Inova Escola
Assessoria Técnica Aprovila - Associação de Moradores e Produtores
Rurais da Vila da Terra
Articulação Escolas Conectadas
Atenção Psicossocial do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira

Atenção Psicossocial do Instituto Municipal Nise da Silveira
Aula Digital
Balcão de Ideias e Práticas Educativas
Caju Lab
CBVE - Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial
CCMB - Centro Cultura Maloca dos Brilhante
Compartir
Edital Fazedores do Bem + Active Citizens
Engajamento Cívico
Escola Livre de Cultura Maloca das Artes
Flying Challenge Brasil
Juventude Empreendedora
Luz nos Negócios
Maleta Juventudes
Mapa de Percepção
Mapeamento Territorial Porto Maravilha
Mentoria
Oficinas “O Futuro Chegou! Por uma educação + inovadora”
Oficinas Pense Grande
ParticipAçu
PESC - Programa Empreendedorismo Social Comunitário
Programa Jovem Monitor/a Cultural
Protagonismo Jovem
Rede Aprendiz Rio
RAPS - Rede de Atenção Psicossocial
Redes de Integração Socioeconômica - migrações e desenvolvimento local
Redes de Territórios Educativos
Reestruturação de Política de Responsabilidade Social Wilson Sons
Serviços Residenciais Terapêuticos
Shell Iniciativa Jovem
Teia Centro
Tutoria EAD - Educação a Distância
Unidade de Reinserção Social para Adultos, Idosos e Famílias
Unidade de Reinserção Social para Crianças e Adolescentes e Casas Viva
Unidade de Reinserção Social para Gestantes e Bebês Casa das Margaridas
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Impacto CIEDS

Projetos
Escritórios e projetos
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Estivemos presentes nos 26 estados
brasileiros e Distrito
Federal, beneficiando
diretamente 117.619
pessoas, por meio
da promoção de um
investimento social
estratégico e articulação de parceiros em
prol de uma sociedade mais justa e
democrática.
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Educação
4.560 horas de formação com foco nos novos desafios da educação para educadores e gestores
educacionais.
R$ 5.416.896,67 em renda gerada para jovens do programa de aprendizagem Rede Aprendiz Rio.
Lançamento da publicação de boas práticas “A participação da família na escola: Caminhos Possíveis” .
Acesse: bit.ly/caminhospossiveis

Inclusão Social e Bem-Estar
93 residências terapêuticas implementadas, atendendo mais de 500 pessoas que estavam em
instituições psiquiátricas.
89 horas de voluntariado para a promoção de ações socioassistenciais.
57 parcerias promovidas nos equipamentos de acolhimento socioassistencial para potencialização
dos serviços prestados.
Inovou socialmente ao desenvolver a ferramenta “ Diálogos sobre o trabalho“ , que aprimora a
gestão de projetos sociais. Acesse: bit.ly/dialogossobreotrabalho

Negócios de Impacto Sustentável
648 empreendedores capacitados para o desenvolvimento de negócios de impacto social.
60% deles oriundos de famílias de baixa renda e/ou de áreas de vulnerabilidade social.
R$ 4.615.009,00 em renda gerada pelos empreendimentos criados, incubados, acelerados e/ou
assessorados.

Engajamento Cívico
365 organizações de base comunitária fortalecidas por ações do CIEDS.
2.169 pessoas capacitadas em conteúdos relacionados à participação cidadã.
300 ações de engajamento cívico desdobradas em decorrência de processos formativos
realizados pelos projetos que desenvolvemos.
16 | RELATÓRIO ANUAL 2019
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Projetos

117.619
beneficiários diretos

62,5%

dos projetos beneficiaram
pessoas entre 18 e 29 anos

57,5%

dos projetos possuíam pessoas
com deficiência como beneficiários

40%

dos projetos possuíam
beneficiários transgêneros

13 financiadores

renovaram ou continuaram as atividades
conosco no período de 05 anos
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Educação

Aula Digital

Parceiro:

Fortalece e amplia práticas pedagógicas com foco em inovação educativa e o uso de recursos digitais, contribuindo para o desenvolvimento das competências para o século XXI junto às equipes técnicas da rede municipal de ensino de Goiânia (GO).

Educação
20 | RELATÓRIO ANUAL 2019

•

934 educadores foram
capacitados, 133,4% da meta
prevista, em 588 formações em
serviço realizadas.

•

100 escolas beneficiadas
diretamente e 19.000 alunos
indiretamente.

Todos os participantes falaram muito bem e como as escolas estão inseridas em
uma rede que se comunica, as que ainda não são atendidas pelo projeto pediram
para entrar. Os assessores pedagógicos são extremamente acessíveis, então é
muito bom contar com uma parceria tão bacana como a que temos com o CIEDS.
Thiago Gonçalves Linhares, assessor do Núcleo de Tecnologia em Educação (NTE)
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Educação

Educação

Balcão de Ideias e Práticas Educativas

Tutoria EAD - Educação a Distância

Parceiro:

Parceiro:

Amplia as oportunidades formativas de profissionais da área de educação em nível nacional, por meio da
sistematização da metodologia de formação continuada em serviço para ambiente virtual nas modalidades de
Tutoria Pedagógica e Tutoria de Área.

Consolida uma rede de difusão de práticas inovadoras em educação que trabalham as 10 Competências Gerais
da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, incentivando o envolvimento ativo de educadores, a análise reflexiva das práticas e a disseminação de saberes.

•

Prototipação realizada em Manaus
com a equipe de formadores tutores
da secretaria.

•

Foram desenhados 03 módulos de
conteúdos que estarão disponíveis
na plataforma polo.org.br, do Itaú
Social, em 2020 para os profissionais
da área de educação interessados em
aprimorar seus conhecimentos de
processos de formação continuada
em serviço.

•

Mais de 250 práticas levantadas e/
ou cocriadas por 1.111 professores
e gestores escolares municipais de
Francisco Morato e Caieiras (SP),
Itapebi, Itaparica e Francisco do
Conde (BA).

•

Professor protagonista da criação de
práticas que conversam com suas
potências e desafios, tornando-se um
diferencial frente a outras práticas
que também trabalham a BNCC.

Essa formação é de suma importância e necessidade para os professores que
atuam na rede, para melhor atuação e inovação das nossas práticas docentes.
Relato colhido em avaliação anônima
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Educação

Assessoria Inova Escola

Educação

Oficinas “O Futuro Chegou! Por uma
educação + inovadora”

Parceiro:
Parceiro:

Contribui para a redução das desigualdades de aprendizagem por meio da ampliação do repertório de gestores, educadores e técnicos de secretarias de educação, os incentivando a empreenderem nos processos e práticas de inovação educativa.

Veja também:

•

329 educadores formados, abrangendo 83
escolas da rede municipal de Anápolis (GO).

•

Lançou o “Caderno de Boas Práticas de
Anápolis (GO)” que, além de promover o
trabalho docente, também movimentou a
rede para a construção de instrumentos que
divulguem e disseminem as suas práticas
inovadoras.

Caderno de Boas Práticas
bit.ly/cadernoboaspraticasanapolis

Sensibiliza para a urgência de inovar em educação frente aos desafios sociais contemporâneos e de um futuro próximo, por meio da apresentação da futurologia como ferramenta para o pensamento e planejamento estratégico.

•

05 Seccionais da União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação
(Undime) aderiram ao projeto.

•

613 pessoas, entre dirigentes
municipais de educação, técnicos
de alto escalão, gestores escolares
e profissionais da educação,
participantes das 224 horas
formativas e satisfação de 98% deles
em relação às oficinas.

Tivemos a grata satisfação de construir uma parceria que sempre visou à
interlocução entre os diferentes agentes e instâncias, reconhecendo a diversidade
de contextos e realidades culturais e que objetiva, tal como nós, a construção de
uma educação inovadora e de qualidade social para os nossos alunos.

Pensar o futuro é pensar uma educação com mais dignidade, uma educação que
transpassa os muros da escola. Fiquei fascinada com a oficina e acredito que vai
acrescentar muito no meu trabalho como formadora.

Mary Aurora da Costa Marcon, Assessora Pedagógica em Tecnologias
Educacionais responsável pela execução do projeto em Anápolis

Sandra dos Santos Ventola, da Secretaria Municipal de Educação de
Itaquaquecetuba, participante das oficinas
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Educação

Articulação Escolas Conectadas

Educação

Escola Livre de Cultura Maloca das Artes

Parceiro:

Parceiro:

Apoia redes públicas de ensino, municipais e estaduais, a construírem estratégias de formação que atendam
suas demandas e considerem seus diferentes contextos, a partir da construção de parcerias e da oferta de formação on-line gratuita aos seus educadores.

Amplia o acesso e o fomento a formação em arte e cultura em Pacajus (CE), a partir de cursos de Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro, Cultura Hip Hop, Audiovisual, Teatro e Música, com temas como história da arte, cidadania,
direitos humanos, inovação social e educação integral.

•

11.759 educadores (professores,
técnicos e gestores escolares)
formados em temas relacionados à
inovação educativa.

•

27 parcerias governamentais e
articulação dos cursos ofertados com
políticas públicas nas Secretarias de
Educação municipal de João Pessoa e
estadual do Espírito Santo e da Paraíba.

A parceria tem sido importante, trazendo relevantes contribuições para a rede
estadual de ensino.” Isidro Alves, Gerente do Programa das Tecnologias Educacionais
da Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba.

•

Apresentação da Escola e de seu
Plano Político Pedagógico a um
coletivo de 20 outros projetos de
educação inovadora do Ceará no
CONANE – Conferência Nacional de
Alternativas para uma Nova Educação.

•

Consolidação de parceria com 03
escolas públicas locais para intercâmbio
de atividades, eventos e cursos.

O curso de audiovisual é incrível, tudo que a gente aprende aqui levaremos para
nossa vida e vai bem além dos conteúdos formais, a integração entre os alunos,
os temas dos debates e o nosso olhar apurado para registrar a melhor imagem
enriquece muito nossa aprendizagem.
Gerardo Augusto, 22 anos, aluno do curso de audiovisual

26 | RELATÓRIO ANUAL 2019

RELATÓRIO ANUAL 2019 | 27

Educação

Rede Aprendiz Rio

Parceiros:

A Cupello, A Lusitana, ABS, AC Araujo, Adcos, Add Tech, Ageplan, Andef,
Aneas, Apoteose, APSA, Art Walk, Aspem, Authentic Feet, Auto Posto 500, Auto
Posto Barão, Auto Posto Fabiana, Auto Posto Santa Rita do Oeste, Barra Royal,
Barrinhas, BDO, Bené Herzl - Israelitas, Biocardio, Blue Three, Body Guard,
Boticario, BPV, Brasas, Camicado, Cartório Copacabana, Casa Shopping, Casas
Pedro, Cedeca, Celebrate, Centauro, Certsing, Cervantes, Cine Group, Cissa,
Club Municipal, Clube Dos Macacos, Clube Guanabara, Cobra, Coca-Cola,
Colégio Ressurreição, COMRIO, Concorde, Confeitaria Coruja, Creche Santa
Rita, Cris Barros, Direcional, DLE, DNV GL, Eco Sistema, Ediouro, Editora do
Brasil, Editora Nova Fronteira, Endoview, Engegraut, EPC, Equipo, FEMPERJ,
Fragata, Froien Farain, Gastromotiva, Gerdau, Gigante do Oeste, Gilson Pneus,
Globus, Gol, Grand Cru, Grupo Petrópolis, Habib’s, Hermes, Hydra, Igreja Batista
São Basílio, Impecável, Instituto Reação, Inversan, Itambé, Jardim das Rosas, JM
Tell, JMB, JRA Ceasa, Kioto, Koleta, Laer, Localiza rent a car, Lumar, Med Shop,
Megadoors, Mocellin, Montreal, Mosca Branca, MS Logística, Museu do Pontal,
Navega, New Tuvalu, Nordeste Petróleo, NTL, Nutrisabor, Nutriseven, Obra do
Berço, Orguel, Oriento, Paissandú, Park Grill, Paróquia Santa Mônica, PC Service,
Perinatal, Phether Log, Piraquê, Polytech Brasil, Posto Evora, Posto Gap, Posto
GNV, Posto Mitri, Posto Thuya, Privilégio, Proseg, Proteste, Recanto Criança
Feliz, Redema, Renascer, RH 10, Ri Happy, Rio Sabores, Rio Sul, RJ Pneus,
Roberto Marinho, Royal Plaza, Sabemi, Salgueiro, São Camilo, Sapore, Sempre
Odonto, Sindicato dos Motoristas, Sindicato dos Rodoviários, Sony, Stone,
Supermercado Campeão, Super Doce, Super Rede, Thieme, TLP, Trade Center,
Unidas, Veirano, Via Sete, Vianense, Vision, Vivara, West Point e Wolf Maia.
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Insere jovens, pessoas com deficiência e adolescentes em medida socioeducativa, sua maioria em vulnerabilidade social, no mercado de trabalho a partir da lei da aprendizagem e com metodologia baseada no tripé
“escola, família e trabalho”, apoiando assim seus projetos de vida e aumentando a confiança em um futuro
mais justo e próspero.

•

R$ 5.416.896,67 em renda gerada para
jovens inseridos em programas de
aprendizagem conduzidos pelo CIEDS.

•

1.220 jovens contratados durante
o ano, beneficiando indiretamente
4.392 pessoas.

•

Novos parceiros entrando para a
Rede: Perinatal, Vivara, Gol, Centauro,
Camicado, Grupo MS Dias CE, Stone,
Koleta, Sodexo e Kioto.

Agora eu penso de uma maneira totalmente diferente do que eu pensava antes de
entrar aqui: sobre o que é o mercado de trabalho, o que eu quero fazer da vida, para
onde eu quero ir. A Rede Aprendiz Rio mudou minha forma de pensar.
Sarah Rodrigues, aprendiz do curso de Auxiliar Administrativo que
trabalha na área de Tutoria da própria Rede Aprendiz Rio
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Inclusão Social
e Bem-Estar

Serviços Residenciais Terapêuticos

Parceiro:

Promove a reinserção social de pessoas com transtornos mentais, que há mais de dois anos estavam em instituições psiquiátricas, em casas que contam com equipe especializada para supervisão das atividades e auxílio
nos cuidados com o tratamento.

•

508 pessoas que estavam em instituições
psiquiátricas agora habitam as 93
residências terapêuticas espalhadas pelo
município do Rio de Janeiro.

•

Redução substancial de gastos com
concessionárias e manutenções,
oriunda de uma estratégia de consumo
consciente elaborada pela Supervisão de
Monitoramento Administrativo do projeto
em parceria com os coordenadores.

Que eles continuem fazendo esse trabalho, pois estão ajudando pessoas que
realmente precisam desse trabalho.
Especiais não são diferentes, são iguais a gente. O amor, o carinho com essas
pessoas está faltando.

Inclusão Social e Bem-Estar
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Depoimentos de vizinhos das residências terapêuticas
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Inclusão Social
e Bem-Estar

RAPS - Rede de Atenção Psicossocial

Inclusão Social
e Bem-Estar

1ª CASDH - Coordenadoria de
Assistência Social e Direitos Humanos

Parceiro:
Parceiro:

Apoia à execução de ações e serviços de saúde na rede de atenção psicossocial do município do Rio de Janeiro, correlacionando os serviços ofertados pelos CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social e CAPS - Centro de Atenção Psicossocial.

•

10.000 pessoas atendidas no ano
de 2019.

•

Atuação em rede com prática das
equipes, assumindo os desafios de
gerir a oferta de serviços, dando
oportunidade de acesso aos
usuários e focando na resolução
de problemas concretos dos
territórios e dos usuários.

Orienta os serviços, planeja ações integradas com as demais políticas públicas e atores presentes na sua área
de abrangência, com o sentido de fortalecer a rede, ampliar a capacidade de resolução destes serviços, primando pela qualidade e maior efetividade da Política de Assistência Social.

•

Desenho de planejamento de programas e
projetos realizados na área de abrangência
(bairros de Benfica, Caju, Catumbi, Centro, Cidade
Nova, Estácio, Gamboa, Mangueira, Paquetá,
Rio Comprido, Santa Teresa, Santo Cristo, São
Cristóvão, Saúde, Vasco da Gama e Triagem.)

•

Otimizou as ações destinadas aos indivíduos e
famílias usuários da Política de Assistência Social por
meio de parceria para cogestão assegurando o apoio
operacional e reforço dos serviços executados no
âmbito de proteção social básica e especial de média
complexidade na área de abrangência.

Para o CIEDS realizar a cogestao da 1 CASDH em parceria com a Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro é fundamental para o suporte à consecução dos objetivos
institucionais. Atuar em consonância com a Política Pública é missão do CIEDS.
Aldeli Carmo, Gerente de Inclusão Social e Bem-Estar do CIEDS
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Inclusão Social
e Bem-Estar

Inclusão Social
e Bem-Estar

Atenção Psicossocial do Instituto
Municipal Nise da Silveira

Atenção Psicossocial do Instituto Municipal
de Assistência à Saúde Juliano Moreira

Parceiro:

Parceiro:

Oportuniza a inserção social e comunitária para pessoas com transtornos mentais na perspectiva da autonomia e garantia de direitos aos usuários, realizando ações com foco na geração de trabalho e renda e no acolhimento em residências terapêuticas.

Oportuniza a inserção social e comunitária para pessoas com transtornos mentais na perspectiva da autonomia e garantia de direitos aos usuários, realizando ações com foco na geração de trabalho e renda e no acolhimento em residências terapêuticas.
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•

39 pessoas foram reinseridas
socialmente, mudando-se para
residências terapêuticas ou voltando
para suas famílias.

•

Fechamento do Núcleo Rodrigues
Caldas e abertura do CAPS Bispo
do Rosário, reduzindo o número de
internações.

•

Campanha de financiamento
coletivo em parceria com o programa
Matchfunding BNDES+.

•

16 pessoas foram reinseridas
socialmente, mudando-se para
residências terapêuticas ou voltando
para suas famílias.

•

03 enfermarias fechadas, passando
o instituto a ser um espaço de
convivência, de promoção da cultura
e de formação.

•

Mais de 200 pessoas participantes do
Seminário Memória da Loucura 2.
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Inclusão Social
e Bem-Estar

Unidade de Reinserção Social para
Crianças e Adolescentes e Casas Viva

Inclusão Social
e Bem-Estar

Unidade de Reinserção Social para
Adultos e Idosos

Parceiro:

Parceiro:

Acolhe temporariamente e apoia a reinserção comunitária e familiar de crianças e adolescentes que necessitam ou que demandam atenção especializada em função do uso abusivo de substâncias psicoativas. Promove
ainda o acesso à saúde, à educação e a serviços culturais.

Oferta um espaço com proteção, segurança e conforto, bem como promove o acesso de qualidade à saúde, à
alimentação e a serviços culturais, acolhendo temporariamente e apoiando a reinserção comunitária e familiar
de adultos e idosos.

•

•

1.200 crianças e adolescentes
acolhidos nas unidades Cely
Campello, Paulo Freire, Dom Hélder
Câmara e Casas Viva Bangu, Del
Castilho e Penha.
Realização de pesquisa etnográfica
na unidade Paulo Freire, destacando
a importância do fortalecimento da
política de acolhimento institucional
e da PNAS - Política Nacional de
Assistência Social.

Fui dada pela minha mãe ainda bebê para uma família e recordo de ter sofrido. Eu
tinha que fazer tudo que eles me mandavam, era a empregada, e diziam que tinha que
agradecer por ter uma casa. Não aguentei e fugi para rua, usei drogas e o conselho tutelar
me pegou. Agora estou aqui e só quero terminar meus estudos e seguir minha vida.
Adolescente de 16 anos acolhida na Casa Viva Penha
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•

2.040 pessoas acolhidas nas unidades
Floriano de Lemos, Plínio Marcos e Ilha
do Governador.

•

Realização de oficina “Se Vira”,
do projeto Pense Grande, com os
acolhidos, promovendo apropriação
territorial e reflexão sobre a resolução
coletiva dos desafios enfrentados no
dia a dia.

Após a morte do meu pai, me vi sozinho em meio a inúmeros conflitos familiares.
Quando fiz o ensino médio comecei a usar drogas, perdi minha namorada, não soube
lidar com os conflitos e fugi de casa. Fiquei dois meses pelas ruas, passei frio e fome.
Hoje eu penso em voltar a estudar, trabalhar, ter minha casa e minha família.
Jovem de 19 anos acolhido na unidade Ilha do Governador
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Inclusão Social
e Bem-Estar

Unidade de Reinserção Social para
Gestantes e Bebês Casa das Margaridas

Parceiro:

Promove proteção, saúde, autonomia e reinserção social a grávidas e recém-mães, acompanhadas de seus
filhos, que estejam em situação de vulnerabilidade social, as acolhendo em uma casa que conta com a atuação
de equipe multidisciplinar.

•

50 horas de formação dos
profissionais atuantes na casa
para o aprimoramento do serviço
prestado e adesão de 02 voluntárias
para orientar quanto ao processo de
sistematização da metodologia de
trabalho implementada.

•

Articulação territorial com a
policlínica, os serviços de atenção
básica e da saúde mental, o Hospital
e Maternidade Rocha Faria e o Fórum
de Maternidade.

O que mais me chamou atenção é que aqui parece uma “casa” e não um abrigo, pois
passei por um e a estrutura daqui é muito melhor. O atendimento, a atenção para
comigo e meus filhos pode ajudar a me reerguer, pois estou aqui de passagem, tenho
metas e uma delas é sair para morar na minha própria casa e ter minhas coisas.
Mãe, 23 anos, acolhida na Casa das Margaridas
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Engajamento
Cívico

CBVE - Conselho Brasileiro
de Voluntariado Empresarial

Parceiros:

Cemig, Instituto Algar, CTG Brasil, Sotreq, CNI - SISTEMA INDÚSTRIA, Gerdau, Instituto
C&A, Itaipu, PwC, Wilson Sons, AMIL, Instituto Unibanco, Instituto MRV, Bradesco,
Fundação Telefônica Vivo, Itaú Social e Instituto Camargo Corrêa.

Desenvolve o voluntariado empresarial nacionalmente promovendo espaços de diálogo e construção coletiva
por meio da Secretaria Executiva do Conselho que abrange 17 empresas-membro.

Veja também:

Engajamento cívico
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•

Ampliação e consolidação do “Prata da Casa”, evento
aberto a interessados na prática do voluntariado
empresarial que oportuniza a trocar conhecimentos,
práticas e inspirações.

•

Realização da primeira coleta de dados do projeto Gestão
Estratégica para Programas de Voluntariado Empresarial,
ferramenta única agora disponível aos associados.

Censo CBVE 2018 - apresentação de resultados

Voluntariado Empresarial em Foco

SOS Comunidades

bit.ly/censocbve2018

bit.ly/voluntariadoempresarialemfoco

bit.ly/soscomunidade

O CBVE foi, desde o início da minha trajetória na CNI, um espaço de muito aprendizado e de
uma forma muito leve. Aprendi muito com a nossa troca e, nesse processo, conseguimos criar
o programa de voluntariado da CNI com muito sucesso. Compartilho esse êxito com cada um
de vocês, pois é fruto das nossas discussões e crescimentos em reuniões.
Ana Dias, então responsável pelo Programa de Voluntariado da
CNI - Sistema Indústria
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Engajamento
Cívico

Flying Challenge Brasil

Engajamento
Cívico

Mentoria

Parceiro:

Parceiro:

Engaja e apoia funcionários da Airbus a atuarem voluntariamente em programa que visa encorajar crianças
a se perceberem mais capazes de alçar voos mais altos, desenvolvendo competências multidisciplinares que
unem a Ciência, a Tecnologia, a Engenharia, as Artes e a Matemática.

Apoia o desenvolvimento de organizações sociais de Cuiabá (MT) e de jovens empreendedores do Rio de Janeiro (RJ) conectando-os às habilidades e competências de funcionários voluntários do Itaú Unibanco.

•

Quase 600 horas de envolvimento
dos voluntários.

•

•

Variação positiva nos índices
escolares das 51 crianças, de 5 a 11
anos, estudantes da Escola Municipal
Professora Isaura Pereira dos Santos
(Itajubá/MG) nas disciplinas de
português e matemática.

Em Cuiabá foram 10 voluntários
engajados no fortalecimento de 9
organizações sociais com 82% de
satisfação de mentores e mentorados
quanto à realização dos encontros
formativos.

•

No Rio foram 10 voluntários engajados
no fortalecimento de 10 jovens
empreendedores com 89% de
satisfação de mentores e mentorados.

•

Formação dos professores nos temas:
inovação educativa, pensamento
computacional e adaptação do ensino

Colaboradores, familiares, amigos e ex-funcionários abraçaram essa causa. A
oportunidade de atuar no Flying Challenge Brasil está sendo uma experiência
incrível. A maior conquista é fazer o projeto acontecer em um cenário tão adverso.
Erick Jhonatan Pereira da Silva, voluntário do projeto
e ex-aprendiz na Helibras
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Foi surpreendente. Foi a primeira vez que participo e saio com a certeza de que o
mentorado é o protagonista do projeto dele. Isto tem que ficar bem claro. O evento foi
bem organizado e bem orquestrado.
Sônia Mustafá, voluntária Itaú Unibanco aposentada, residente
do Rio de Janeiro
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Engajamento
Cívico

Protagonismo Jovem

Engajamento
Cívico

Engajamento Cívico

Parceiro:

Parceiro:

Desperta o potencial protagonista de jovens para que sejam capazes de conduzir ações de melhoria em espaços públicos das comunidades onde vivem, por meio da ampliação de repertório social e cultural e do incentivo às relações interpessoais e à participação cidadã.

•

•

90% dos 84 estudantes do 6º ao 9º
ano da Escola Municipal Memorial
Zumbi (Três Marias/MG) se sentem
mais confiantes para protagonizar
melhorias em sua comunidade.
Parceria com a Secretaria Municipal
do Meio Ambiente conquistada pelos
próprios jovens para desenvolvimento
de projeto na escola.

Incentiva o engajamento cívico e orienta jovens estudantes e comunidades escolares a desenvolverem coletivamente projetos que impactam de forma positiva as escolas e fortalecem sua integração com a comunidade.

•

Todos os participantes, 64 alunos
do ensino médio, acreditam que o
projeto incentivou seu protagonismo
na proposição de melhorias para seus
territórios.

•

Todas as 10 escolas estaduais do
Rio de Janeiro abrangidas querem
e planejam dar continuidade a
atividades como esta em 2020.

O jeito de pensar e de ver as coisas. O projeto me ensinou a ver que tudo é possível
quando temos força de vontade.

Quando outros alunos observam a gente fazendo o bem eles se motivam a fazer
também. Foi uma semente do bem que foi plantada pelo projeto. Gerou várias ações
na escola. Ações que não imaginávamos que fossem acontecer de cultura, prevenção
à saúde e outras, promovidas pelos próprios jovens. Ocupando diferentes espaços da
escola, conseguimos gerar um grande impacto.

Aluna do 9º ano da Escola Municipal Memorial Zumbi

Lukas, aluno do Colégio Estadual Deputado Pedro Fernandes
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Engajamento
Cívico

Engajamento
Cívico

Fazedores do Bem + Active Citizens

ParticipAçu

Parceiros:

Parceiro:

Incentiva o desenvolvimento socioeconômico nos 5º e 6º distritos de São João da Barra (RJ), a partir da promoção do diálogo entre população, lideranças comunitárias, agentes públicos e juventudes que inspira ações e
fomentam parcerias entre empresas, sociedade civil e o setor público.

•

•

Fortalece lideranças sociais, seus projetos e suas organizações de base comunitária, promovendo a cultura da paz, da
ética e do bem comum, por meio da disseminação de conhecimento, da integração em rede e do diálogo intercultural.

Capacitação de jovens do banco
de empregabilidade da Porto do
Açu em metodologia de pesquisa e
políticas públicas para atuação na
equipe do projeto.
380 pessoas ouvidas em pesquisa
participativa, de forma a possibilitar
múltiplos olhares e fomentar
discussão sobre o território, em local
com pouca tradição nesta prática.

Veja também:

•

352 lideranças comunitárias capacitadas
em 09 oficinas de formação com temas
como Articulação de Redes, Comunicação
de Impacto e Elaboração de Projetos.

•

44 iniciativas sociais de base comunitária
reconhecidas e premiadas com doações
entre R$2.500 e R$3.000.

Mobilização social e ação coletiva - aprendizagens para
a promoção do engajamento cívico e comunitário

bit.ly/mobilizacaosocial

A população espera que seja empregada mão de obra local. Outro desejo das pessoas
é que a comunidade se desenvolva junto ao complexo portuário e a Porto vem
tomando essa realidade para si, contratando mão de obra local. Nossa comunidade é
muito carente. A Porto do Açu tem se aproximado da comunidade. Estou mais feliz.
Luiz César, participante da fase de desenvolvimento de pesquisa
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Foi um presente gigantesco ser contemplado com essa ajuda do CIEDS, porque
sou estagiário e investir nesse projeto estava sendo inviável. Com a injeção da
doação, vai ser um alívio. A gente vai poder trazer a estrutura que a gente almejava há muito tempo. Embora não pareça ser grande coisa, para a gente faz uma
diferença enorme. Vai ser a realização de um sonho.
Matheus de Araujo, do projeto Slam Maré Cheia
participante do Fazedores do Bem + Active Citizens
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Engajamento
Cívico

Compartir

Engajamento
Cívico

Reestruturação de Política de Responsabilidade Social

Iniciativa:

Parceiro:

Plataforma digital que conecta e fortalece organizações sociais de base comunitária em uma rede diversa e
colaborativa na busca de soluções inovadoras para problemas sociais complexos, por meio da troca de experiências e conhecimentos.

Revisou e estruturou a Política de Responsabilidade Social alinhada às diretrizes corporativas e ao posicionamento estratégico da Wilson Sons. Para tal, desenvolveu um diagnóstico e criou uma estratégia de atuação e implementação da nova política.

•

Mais de 1.200 usuários utilizando
a plataforma e 46 cursos on-line
gratuitos disponibilizados em parceria
com a Escola Aberta do Terceiro Setor.

•

Articulação internacional com
a FLACMA - Federação Latinoamericana de Municípios, Cidades e
Associações de Governos Locais.

•

Desenvolveu uma nova política de
Responsabilidade Social Corporativa
para a Wilson Sons, que incluiu
indicadores específicos para o
desenvolvimento de ações de curto,
médio e longo prazo.

•

Integrou funcionários do CIEDS de
diferentes setores a fim de promover
a maior diversificação de saberes na
construção da proposta da nova política.

Em pesquisa sobre a usabilidade da plataforma, os seguintes pontos foram destacados como fortes pelos usuários: conexão com diferentes experiências, possibilidade de dar visibilidade ao seu projeto e acesso a informações de outras organizações e projetos.

Acesse www.compartir.org.br
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Engajamento
Cívico

Maleta Juventudes

Engajamento
Cívico

Programa Jovem Monitor/a Cultural

Parceiro:

Parceiro:

Fortalece o repertório e as práticas sobre racismo, diversidades e o protagonismo juvenil, tendo como base os
materiais da Maleta Juventudes, nas salas de leitura de escolas estaduais de ensino médio do Rio de Janeiro.

Forma jovens de baixa renda em produção e gestão cultural a partir da experimentação profissional em equipamentos públicos de São Paulo, para a inserção socioeconômica e difusão do direito à arte e à cultura nas diferentes regiões da cidade.

Veja também:

•

60 educadores de salas de leitura com
repertórios ampliados e aptos a multiplicar
conteúdos e atividades da Maleta
Juventudes.

•

35.067 jovens estudantes participantes de
atividades promovidas por estes educadores.

•

Fortalecimento de parcerias
institucionais com atores culturais
como: Instituto Tomie Ohtake,
SESC, Pinacoteca, Agência Solano
Trindade, Casa EcoAtiva e CCBB.

•

353 jovens participantes da edição
2018-2019, que desenvolveram
113 projetos sistematizados em
publicação que será lançada em 2020.

Caderno de Experiências do Maleta Juventudes
em Escolas do Rio de Janeiro - 2ª edição

bit.ly/maletajuventudes2019

A Maleta unifica o grupo, cada vez mais professores se interessam em participar e se
envolvem com o projeto, ela torna a escola viva. Ela traz os temas das juventudes que
nós recebemos na escola, juventudes no plural porque não são uma só. Assim como a
humanidade, existem diferenças e elas devem ser celebradas. A Maleta nos ensina isso.

Na graduação, a gente aprende a fazer peças incríveis, mas não aprende
a produzir essas peças. E estar em um equipamento cultural, lidando com
produção, foi muito importante para minha formação como artista: como se
produz e como se vende uma peça, como se articula parceiros, como se pensa no
território e como se cria política públicas para isso.

Alinnie Silvestre, agente de leitura do CIEP Frei Agostinho Fíncias

Ewerton Correia, jovem monitor cultural no Centro Cultural de Santo Amaro
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Engajamento
Cívico

CCMB - Centro Cultural Maloca dos Brilhante

Engajamento
Cívico

Mapeamento Territorial do Porto Maravilha

Iniciatica:

Iniciatica:

Fomenta saberes e promove a cidadania e a integração geracional da população de Pacajus (CE) em um espaço
de aprendizagem que oferece atividades culturais, esportivas e de formação profissional e empreendedora.

Fortalece lideranças locais e instituições de relevância na região do Porto Maravilha, Rio de Janeiro, a partir de
mapeamento de dados, construção de diagnóstico territorial e identificação de possíveis campos de atuação e
ações de investimento social.

•

•

45 eventos de arte e cultura e
promoção de tradições, valores,
saberes e fazeres locais ofertados à
população, 180 artistas integrando a
programação de arte e a articulação
de rede de artistas e 7.000
expectadores em atividades abertas.
Parceria com Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
da Cidade para criação de Plano
de Desenvolvimento Territorial
Pacajus 2025.

•

19 instituições e coletivos em atuação
no território identificados e suporte
para que 02 possam receber apoio
financeiro via incentivo fiscal do ISS
no ano de 2020.

•

Destaque para o protagonismo efetivo
das organizações de base comunitária
na construção do diagnóstico e na
identificação dos eixos de intervenção.

Na Maloca temos vez e voz para criar, fazer arte, ensaiar e produzir cultura,
valorizando nossas raízes e identidade.

Você não vai à casa de uma pessoa sem ser convidado e, mais ainda, não mexe nos
móveis da casa como se fosse o dono. Que esse posicionamento seja um exemplo
para pessoas que chegam à região.

João Arleson, 17 anos, integrante do grupo Jeito Junino que faz uso do
espaço do CCMB para ensaiar suas coreografias e encenações

Cíntia Sant’Anna, atriz, professora e moradora do morro da
Providência sobre o diferencial de atuação do CIEDS
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Engajamento
Cívico

Redes de Territórios Educativos

Engajamento
Cívico

Mapa de Percepção

Parceiro:

Parceiro:

Fortalecer a atuação em rede de organizações da sociedade civil e outros atores sociais, potencializando o capital
social para a construção de territórios educativos em São Luís (MA), Aquiraz (CE), Várzea Grande e Cuiabá (MT).

Veja também:

•

183 organizações sociais comunitárias, que atendem 46.326
crianças, adolescentes e jovens, envolvidas nas redes.

•

R$ 684.837,10 investidos em projetos sociais elaborados por
organizações participantes do programa por meio do edital
Fundo de Fomento.

O entrelaçar da rede
relatório 2019

Diagnóstico de Perfil das
OSC de Aquiraz (CE)

bit.ly/entrelaçardarede

bit.ly/perfiloscaquiraz

Guia de Oportunidades
Educativas de Cuiabá (MT)

Guia de Oportunidades
Educativas de Aquiraz (CE)

bit.ly/oportunidadeeducativacuiaba

bit.ly/oportunidadeeducativaaquiraz

Diagnóstico de Perfil das
OSC de Cuiabá (MT)

bit.ly/perfilosccuiaba

Inclui os públicos de interesse da Porto do Açu (São João da Barra/RJ) em seus processos de planejamento e
cria subsídios para uma comunicação mais assertiva com as comunidades do entorno, ao construir um mapa
de percepções em apoio a sua área de Responsabilidade Social.

•

10 jovens do território contratados
para aplicação da pesquisa realizada
por telefone e internet com 500
moradores da cidade.

•

Construiu Matrizes de Priorização de
Stakeholders, Mapa de Percepções
por categoria de stakeholders e Lista
de Recomendações, a fim de subsidiar
a elaboração do Planejamento
Estratégico da organização e
gerenciamento de riscos.

O envolvimento de todos os atores sociais na articulação de políticas públicas,
discussões e planejamento, levando em consideração as variáveis que
envolvem aspectos locais, é algo imprescindível para o desenvolvimento
territorial sustentável. Lições apreendidas das experiências compartilhadas.
Ritelza Cabral, da organização Tapera das Artes participante do projeto
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Negócios de Impacto
Sustentável

Juventude Empreendedora

Parceiro:

Fomenta a criação de negócios de impacto social oferecendo educação empreendedora para jovens de favelas
e periferias da região metropolitana do Rio de Janeiro, oportunizando a geração de renda e o desenvolvimento
de territórios vulneráveis.

Veja também:

•

12 empresas formalizadas a partir do projeto.

•

Parceria com EY, SEBRAE, ESPM, CISCO, Reserva,
Museu do Amanhã, Museu Histórico Nacional,
Gastromotiva, Fábrica de Startups, Imperator,
Didread, Confeitaria Coruja, Prefeitura de Nova
Iguaçu e Prefeitura de Duque de Caxias.

Encarte 2019 Juventude Empreendedora
Os participantes e seus negócios

bit.ly/encarte2019je

Negócios de Impacto Sustentável
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O Juventude Empreendedora ajudou a expandir meus horizontes. Quando entrei, a
ideia estava começando a sair da minha mente e hoje já faço minhas vendas. Ainda
tenho muito a aprender e crescer, mas com certeza sem o Juventude Empreendedora
não teria chegado nem na metade de onde estou hoje.
Caroline Silva, participante do projeto
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Negócios de Impacto
Sustentável

Caju Lab

Negócios de Impacto
Sustentável

Oficinas Pense Grande

Iniciativa:

Parceiro:

Laboratório de empreendedorismo e inovação que fomenta o desenvolvimento social e econômico de Pacajus
(CE) ao possibilitar o acesso à formação e à capacitação para microempreendedores regionais.

Motiva jovens a adotarem uma atitude empreendedora que traga melhorias para suas vidas e comunidades,
por meio de oficinas de sensibilização que mistura conceitos de RPG (Role-playing game, ou, “jogo de interpretação de papéis”) com desafios da vida real.

•

40 estudantes da rede municipal
participando do programa de robótica
educacional.

•

60 estudantes da Escola Profissional
de Pacajus envolvidos em oficinas de
empreendedorismo e de ideação de
startups, que resultou na criação de 06
negócios, sendo 03 com alto potencial
de impacto social.

A programação envolve a matemática, a ciência... coisas que a gente vê na escola,
mas que a gente não se aprofunda. Então, minha visão sobre robótica mudou
bastante após o curso e eu passei a gostar bem mais do assunto.
Yasmim, 12 anos, aluna do curso de robótica educacional do Caju Lab
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•

60.090 jovens participantes das
2.118 oficinas realizadas em
14 estados e o Distrito Federal,
com a articulação de mais de 55
instituições governamentais e não
governamentais e com a formação
continuada para mais de 70
mediadores.

•

Criação do jogo “Vida & Ação!”
baseado na temática “projeto de
vida” e realização de 03 pilotos em
diferentes localidades.

“Obrigado por despertar em mim uma vontade de concertar tudo que errei, obrigado
por me mostrar que não é desistindo que se resolve um problema, você foi uma
grande inspiração para que eu continue lutando e seguindo sempre em frente.
Mensagem enviada por Jão Lucas, SENAC Mato Grosso do Sul,
para um mediador do projeto
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Negócios de Impacto
Sustentável

Shell Iniciativa Jovem

Negócios de Impacto
Sustentável

Luz nos Negócios

Parceiro:

Parceiro:

Alavanca empreendimentos de alto impacto na cidade do Rio, capacitando e incentivando os participantes a
atuarem de forma inovadora, ética e sustentável. O programa conta com uma rede de voluntários e uma plataforma de ensino a distância disponível para todo país.

•

Classificado entre as 05 melhores
aceleradoras do mundo pelo UBI
Global 2019/2020, ranking que
mapeia e destaca agentes de
empreendedorismo mundialmente.

•

53 empreendimentos capacitados
pelo processo formativo e 50 negócios
expostos em feira aberta ao público.

Eu escolhi o Shell Iniciativa Jovem por que eu gostaria de começar meu
empreendimento da forma mais estruturada possível e como eu sei que aqui
é um espaço que tem expertise em apoiar o empreendedor a seguir o melhor
caminho possível.
Lorena Carneiro, criadora da Escola Reverbere, participante do programa
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Impulsiona, incentiva e fortalece grupos produtivos locais em Quixeré (CE), por meio da formação de empreendedores, estabelecidos ou iniciantes, comprometidos com o impacto social de suas ações e com o desenvolvimento socioeconômico dos territórios onde residem.

•

87 empreendedores capacitados em oficinas de
gestão de negócios .

•

R$ 5.937,19 arrecadados para pequenas obras
de melhoria da escola pública local a partir de
exercícios prático de Planejamento Estratégico,
que incentivou o desenvolvimento de ações em
grupo para arrecadação de recursos a serem
revertidos para a comunidade.

•

R$ 3.878,30 em vendas diretas ao consumidor
na Feira de Negócios realizada na rua pelos
empreendedores do projeto.

Descobri outro dom, abri a mente para novos negócio. Não sabia que eu iria
amar tanto a Feira, que deixou um gosto de quero muitas! O lugar realizado foi
maravilhoso, organização sem palavras, só parabéns a todos os organizadores.
Parabéns, Luz nos Negócios.
Relato colhido em avaliação anônima
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Negócios de Impacto
Sustentável

AGIR - Apoio a Geração e
Incremento da Renda

Negócios de Impacto
Sustentável

PESC - Programa Empreendedorismo
Social Comunitário

Parceiro:

Parceiro:

Apoia negócios sociais familiares ou coletivos em Governador Valadares (MG), por meio da capacitação para
o gerenciamento e aprimoramento de suas ações, bem como assessorando desde o investimento do capital
semente até o processo de aceleração de negócios.

•

73 empreendedores formados e 09
empreendimentos incubados.

•

72 empreendedores expuseram e
venderam seus produtos e serviços na
Feira Empreendedora, evento realizado
em praça pública com a presença de,
aproximadamente, 500 pessoas.

•

Parceria com o SEBRAE para
realização de fórum sobre a
fidelização de clientes para os
participantes do programa.

Fortalece o ecossistema empreendedor social local e amplifica o potencial socioprodutivo em Serra (ES), gerando novas oportunidades de trabalho e renda, por meio da formação empreendedora, assessoria técnica e
apoio financeiro inicial a empreendedores locais.

•

53 empreendedores locais formados, 40
negócios modelados e 28 apresentados.

•

Incentivo à autogestão fez com que fosse
formada uma rede de empreendedores
estruturada, colaborativa e eficiente.

O AGIR foi uma experiência incrível para todos que venceram e chegaram até o
final. Seremos parceiros sempre. A união faz a força. Agradecida imensamente
por conhecer todos e ver como nossa cidade tem empreendedores competentes.

Mudou meu olhar para enxergar as potencialidades de crescimento do meu negócio. O
curso tem aberto nossos olhos para a importância em fortalecer o nosso ambiente para que,
juntos, possamos crescer e espalhar esse sentimento de possibilidade de evolução de forma
individual e coletiva.”

Natalia Aredes, 33 anos, empreendedora do AGIR

Naira Pinudo, 23 anos, empreendedora participante do programa
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Negócios de Impacto
Sustentável

Negócios de Impacto
Sustentável

Redes de Integração Socioeconômica
migrações e desenvolvimento local

Assessoria Técnica Aprovila - Associação de
Moradores e Produtores Rurais da Vila da Terra

Parceiros:

Parceiro:

Apoia o desenvolvimento da Aprovila - Associação de Moradores e Produtores Rurais da Vila da Terra em São
João da Barra (RJ), capacitando sua equipe técnica para o melhor gerenciamento do empreendimento social e
a implementação de projetos com foco na sustentabilidade das ações.

•

•

Integra socioeconomicamente migrantes, refugiados e brasileiros de baixa renda a partir de ações de articulação intersetorial e de formação que propiciam a geração de mais empreendimentos, apoiando assim o desenvolvimento de Boa Vista no contexto de fluxo migratório.

Inclusão da história da Aprovila na
1ª Mostra GIFE - Grupo de Institutos
Fundações e Empresas de Inovação
Social. Seus moradores foram
reassentados em área rural e atuam
com agricultura familiar.
Fomento a realização de cursos diversos
como Contabilidade para Associações,
Cozinha Brasil e Alimentação de
Bovinos do SENAR - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural.
Veja também:

Atenção, incentivo a organizações sociais e orientação são alguns dos pontos destacados com fortes na atuação do CIEDS com a Aprovila.

•

1.100 pessoas participaram do Inspira Boa Vista,
evento que teve o apoio de mais de 60 organizações.

•

R$ 27.440 em renda gerada para 14 formadores,
dos quais 09 são venezuelanos e 10 são mulheres,
pessoas estas em vulnerabilidade treinadas
para aplicar o curso inédito “Direitos, Cultura e
Habilidades para Vida”.

•

Em conjunto com PNUD apoiamos a construção
de metodologia para o desenvolvimento local em
contexto de fluxos migratórios.

Desenvolvimento Local e Migração: um guia para promoção de
ações integradas locais para aceleração do desenvolvimento

bit.ly/desenvolvimentoemigracao

O Inspira Boa Vista arrebatou meu coração. A oportunidade de dialogar a linguagem
universal de todas as mulheres que empreendem com costura foi importante para
aprender a potência da força de trabalho que existe aqui.
Emanuela Frias, empreendedora do Mulheres do Sul Global que foi a Roraima
dialogar com mulheres venezuelanas que empreenderem no setor têxtil.
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Negócios de Impacto
Sustentável

Teia Centro

Parceiro:

Corworking público, fortalece e desenvolve redes de empreendedores da economia criativa, oferecendo espaço de trabalho coletivo e atividades práticas, colaborativas e formativas inteiramente gratuitas.

•

Em um mês de gestão do espaço, já
articulamos organizações e coletivos
que oferecem formações com enfoque
em empreendedorismo e economia
criativa para a disseminação de
conhecimento.

•

Participamos de evento sobre
tema para divulgação do espaço e
fortalecimento de redes.

No meu primeiro dia de trabalho minha mãe disse: ‘Só entro nesses espaços para
limpar, mas o filho da diarista tá aí’, como um conselho para que eu faça valer cada
momento que essa oportunidade vai me proporcionar e meu comprometimento é
com que as pessoas que por ali passem também façam valer.
Jonathan Alves, assistente do projeto no CIEDS
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Redes
Um dos fundamentos que balizam a atuação do CIEDS é
estar conectado em redes de organizações, de parceiros,
de colaboradores, do governo e de outros atores sociais.
É um valor que guia o nosso fazer cotidiano desde que o
CIEDS iniciou suas ações, em 1998. Olhando para esses
21 anos de caminhada, observamos claramente que esse
princípio de atuação em redes foi diferencial em nosso fazer. Um atuar em redes que considera a horizontalidade
das relações, a valorização dos saberes e das identidades
de cada um dos atores, sempre com a perspectiva de geração de valor compartilhado para todas as partes.
Para uma Organização da Sociedade Civil atuar em redes
mostra-se cada vez mais preponderante, dado que é na interação com outros atores e institucionalidades que podemos construir estratégias mais assertivas para a complexidade dos problemas que enfrentamos. Ao aglutinarmos
olhares e saberes de diferentes atores construímos uma
trama que permite uma melhor visualização das situações
com as quais estamos nos relacionando.
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Redes em que estamos
Certificadora do modelo CERNE
da Anprotec e Sebrae

Parceiro da Semana de
Avaliação gLOCAL

Parceiro do SIEI 2019

Parceiro estratégico

#3 BRASIL

Suplente na representação da
Sociedade Civil no Conselho
Municipal de Assistência Social
do Rio de Janeiro

Eleita entre as cinco melhores aceleradoras de iniciativa privada do mundo pelo
Shell Iniciativa Jovem, programa da Shell
executado pelo CIEDS

Cases certificados:
Jovens Aprendizes em Medidas Socioeducativas
Juventudes e Empreendedorismo
Redes de Territórios Educativos

E outras 52 participações em seminários, congressos, entre outros, na qualidade de expositor.

Membro da rede ANDE

Membro do Comitê de Sustentabilidade da
Câmera Americana de Comércio
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Membro do CREI

Membro do Conselho Nacional de
Assistência Social

Membro do conselho gestor

Membro do Conselho Consultivo
da Sociedade Civil do BID
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Pessoas

Por trás de todo o impacto positivo gerado pelo CIEDS existem pessoas. Por isso, reafirmamos todos os anos que “ somos feito de pessoas e para pessoas” . Pessoas que
refletem, a cada dia de trabalho, os Valores institucionais e que são a expressão de nossa
Visão: Um mundo onde todos constroem sociedades mais justas e igualitárias.

1868

funcionários

68,74%

10

31,26%

são do gênero
feminino

estagiários

92,4%

são do gênero
masculino

7,6%

atuam diretamente na
implementação de projetos

atuam nos
escritórios

Membros do corpo executivo

66,7%

são do gênero
feminino

33,3%

são do gênero
masculino

Cargos de chefia

57,2%

são ocupados
por mulheres

33,3%

são ocupados por negros, quase
cinco vezes acima do ano anterior

8.852 horas de formação realizadas
57% de empregados internos envolvidos em processos formativos
3.106 horas voluntárias captadas e empregadas com foco nos
objetivos institucionais
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Eu tenho orgulho em trabalhar no CIEDS e transpareço esse sentimento a minha rede de contatos?

Pesquisa de Clima Organizacional

0,97%
8,65%
2,38%

1,19%

No ano de 2018 aprimoramos as questões da pesquisa para avaliar mais profundamente a percepção dos funcionários e detectar com mais precisão os pontos de atenção a serem priorizados em 2019.
Dado o sucesso do levantamento no ano anterior e para manter uma linha de avaliação que permita fazer o
acompanhamento dos dados historicamente, mantivemos o mesmo questionário para este ano.
As opções de respostam foram divididas em escala entre 1 e 4, sendo 1 a muito insatisfeito ou menos importante
e 4 muito satisfeito ou mais importante. A pesquisa foi respondida por 71,23% do total de pessoas que atuam nos
escritórios do CIEDS.

2018

2019
20,19%

25%

75,96%

71,43%

96,43% se sentem
orgulhosos de trabalhar
na instituição

95,2% se sentem
orgulhosos de
trabalhar na
instituição

Eu estou satisfeito com o clima organizacional do CIEDS?
0,97%
8,65%

2018

Eu reconheço que há oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional dentro do CIEDS?
3,83%

2019

12,5%

2018

31,73%

2019
58,65%

50%
33,67%

83,33% dos funcionários
estão satisfeitos com o clima
organizacional
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90,38% dos
funcionários
estão satisfeitos
com o clima
organizacional

RELATÓRIO ANUAL 2019 | 75

Dentre as ações realizadas que corroboram os números aqui vistos, valem destacar duas:

Mutirão do Voluntariado no Dia Nacional
do Voluntariado (28 de agosto)

Café da Manhã especial Mês da Mulher

Convidamos o coletivo Saia Empoderada para conduzir uma roda de conversa sobre o empoderamento feminino
por meio do autocuidado. Utilizamos para isto o momento do Café da Manhã do mês de março, tradicional evento
mensal que promove a atualização sobre assuntos institucionais e o diálogo entre os funcionários das diversas áreas
em um momento informal.

Conduzido pelo Comitê de Voluntariado CIEDS, no Rio de Janeiro foi organizado uma Boutique Social, em que
os atendidos pela Unidade de Reinserção Social da Ilha do Governador puderam realizar a “compra” das mais de
1.000 peças de roupas arrecadadas por meio de fichas. No evento, os voluntários também agitaram o espaço com
leitura e atividades musicais, como roda de samba e um pocket show de rock e blues.
Já na capital paulista o Comitê incentivou a doação de sangue e organizou a ida dos interessados aptos para um
dos postos de coleta da cidade. A movimentação levou funcionários que realizaram a doação.

Fiquei muito feliz com a campanha de doação do escritório, acabou sendo uma
oportunidade de fazer algo que me traz uma satisfação pessoal, dentro de um contexto
profissional. Algo totalmente novo para mim, achei a proposta muito bacana
Isabella França, Assistente de Monitoramento e Avaliação de Projetos

E em Pacajus (CE), os funcionários do Centro Cultural Maloca dos Brilhantes - CCMB receberam 45 pais e responsáveis de 70 alunos do Núcleo de Educação Especial Vitória Hellen para uma palestra e roda de conversa com
psicopedagogas também voluntárias. Ainda no evento, foram distribuídos 140 quilos de alimentos arrecadados
às famílias em vulnerabilidade social que estavam presentes.
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Transparência

Governança
Todas as atividades do CIEDS estão em conformidade com as leis brasileiras e a legislação internacional aplicável.
Considerando nosso compromisso com a transparência, as normas aplicáveis, as melhores práticas de governança e conforme previsto no Código de Ética institucional, disponibilizamos semestral e anualmente relatórios
de atividades, bem como o estatuto, os balanços financeiros, os pareceres de auditoria independente e todas as
legislações as quais seguimos estritamente.
Ainda, e em atendimento ao disposto na Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014, publicamos informações relativas às
parcerias para implementação de projetos com financiamento público.
Para relatórios, estatuto, balanços e auditorias, acesse: www.cieds.org.br/biblioteca/relatorios
Para legislações e informações relativas aos projetos com financiamento público, acesse: www.cieds.org.br/legislacao

Fale Conosco

Buscando fortalecer a transparência e a aproximação com nossos públicos, recebemos e tratamos questões ligadas às atividades institucionais por meio da seção Fale Conosco no nosso site.
Em 2019 registramos 2.491 mensagens recebidas, sendo 125 contatos, 6 elogios, 8 sugestões e 30 reclamações.
Chama a atenção a quantidade de currículos, foram 2.308 em 2019 contra 813 no ano anterior.
Todas as mensagens são encaminhadas internamente e recebem as devidas tratativas.
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Receita

O CIEDS recebeu um volume de investimentos que totalizou
R$ 98.386.072,20 durante o ano de 2019 integralmente aplicado no desenvolvimento de projetos e programas socioassistenciais totalmente gratuitos e continuados, não havendo
qualquer tipo de distribuição de lucros ou dividendos.

Valor total recebido:

84,27%
convênios públicos

14,47%

parcerias com empresas privadas

1,26%

incentivos fiscais e doações

Extracontratuais
Entre recursos materiais e humanos,
extracontratuais, o CIEDS captou o equivalente a

R$ 3.038.779,17
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Construímos redes que promovem a
prosperidade e mais confiança no futuro

