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De acordo com o Relatório de Atividades 2013-14 e a expectativa quanto ao projeto “Pode
Entrar” foram feitas reuniões com especialistas em captação de recursos. Alguns encontros com
técnicos do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social foram muito
esclarecedores para entender a realidade e as dificuldades para captação de recursos para
organizações como o Instituto JNG: falta de cultura de “doação” em comparação com a
sociedade norte-americana, por exemplo; tendência de grandes empresas e/ou grandes fortunas
pessoais em estruturação própria para financiar projetos sociais; editais com poucas opções de
pauta para apoio a deficientes adultos. Ainda assim, o Instituto tentou aplicar em alguns editais,
inclusive a Lei Rouanet que indeferiu nossa solicitação. Não foi um simples aprendizado, mas
certamente contribuiu para a evolução dos dirigentes do Instituto JNG que passaram a discutir
estratégias “intermediárias” antes de conseguir os recursos para viabilizar a construção do portal
de conhecimento sobre deficiência na vida adulta/foco nas questões de moradias independentes.
Sem perder de vista a necessidade de seguir buscando financiamento para o Portal, passamos
a nos concentrar – em 2014 - na organização de um Seminário Internacional para debater o tema
das Moradias Independentes buscando patrocínio especifico.
ATIVIDADE: ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL
CIDADES E INCLUSÃO SOCIAL

Apoiados na parceria com o Escritório de Arquitetura Sergio Conde Caldas, criamos um
Comitê Organizador coordenado por Ana Luísa Sousa Machado que viabilizou a realização do
evento. Obtivemos patrocínio/apoio de empresas como Porto Bay Hotel, CONCREMAT, FIPE
– Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Satyro e Consulado de Portugal, além de
doações expressivas de alguns AMIGOS do JNG.
O evento foi realizado no dia 13 de Novembro e contou com a participação de especialistas
das áreas de Políticas Públicas, Economia e Estatísticas, Arquitetura e Urbanismo para debater
com Diretores da organização Britânica Ability Housing Association os principais
fundamentos para desenvolver um projeto piloto de moradias independentes com suporte
individualizado no Brasil. Estiveram presentes cerca de 120 pessoas para assistir e debater
com temas que são apresentados no Programa em anexo. No lugar do Professor Campino, a
Prof Fernanda Gabriela Borger apresentou os resultados da pesquisa de custo adicional sobre
deficiência e no II Painel, o Prof. Guilherme Lassance substituiu a Prof Margareth da Silva
Pereira.
Durante o ano de 2015 editamos um vídeo que pode ser acessado na pagina do Instituto
ou https://vimeo.com/148114966 com 14 minutos dos principais momentos do evento.
Ainda em fase de produção, será lançada uma publicação com partes do conteúdo técnico
do evento para servir de referencia em futuros colóquios que serão organizados para dar
seguimento à documentação sobre adoção do modelo no país.
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ATIVIDADE: PARTICIPAÇÃO DO INSTITUTO JNG EM CONGRESSOS E
ENCONTROS

Role of ICTs for Persons with Disabilities – From Exclusion to Empowerment, Novembro
2014, New Delhi, India
Congresso Internacional de Autismo na Vida Adulta: Ciência, Sociedade e Realidade, Abril
de 2015 em São Paulo http://www.autismonavidaadulta.com.br/
Jornada Transtornos do Espectro Autístico: Controvérsias e Novos Paradigmas – Sociedade
Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, Agosto de 2015
VII Congresso Brasileiro sobre Síndrome de Down Curitiba, Outubro de 2015 –
Conferencia: Moradias Independentes.
Atividades relacionadas com a participação nos Congressos/Encontros: Reunião com diretoria
da organização Autismo e Realidade em São Paulo; visita a Aldeia da Esperança, modelo de
Kibutz desenvolvido com apoio do CIAM – Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar em São
Paulo; reunião com grupo que tem interesse em criar um Grupo Piloto em Curitiba; primeiro
contato com grupo UNILEHU – Universidade Livre para a Eficiência Humana, um grupo de
Curitiba que desenvolve projetos de emprego apoiado.
ATIVIDADE: PROJETO PILOTO PARA MORADIAS INDEPENDENTES – SERIE DE
ENCONTROS COM GRUPO DE FAMILIAS ORGANIZADO PELA SSD DO RIO DE
JANEIRO

Em 2015 foram realizados quatro encontros preliminares com grupo de seis famílias
organizadas pela Sociedade Síndrome de Down do Rio de Janeiro que apresentavam interesse
mais especifico em constituir um grupo piloto para desenvolver o projeto de moradia
independente para seus filhos. Em apenas um dos encontros esteve presente uma das
“potenciais” moradoras. Em todos os demais estavam presentes pais com interesse em conhecer
o modelo de moradia independente com suporte individualizado.
Foram elaboradas quatro perguntas para cada membro da família com o objetivo de
conhecer as principais informações e, especialmente, crenças a respeito da vida independente de
adultos com DI. Durante duas reuniões houve amplo debate a partir da apresentação do modelo
inspirado na Ability Housing. O grupo continua constituído mas o ritmo dos encontros foi
reduzido durante a etapa de formalização e constituição do Grupo Piloto (GP) porque exigia um
nível de compromisso das famílias que ainda parecia precoce. A experiência está documentada e
faz parte da função de documentação para pesquisa sobre parte dos aspectos (famílias)
relacionados ao desenvolvimento de um modelo de moradia independente.

FORMALIZAÇNAO DE NOVAS PARCERIAS

Em 2015 o Instituto JNG formalizou parceria com a Universidade Santa Úrsula, no Rio de
Janeiro, para desenvolver um vínculo acadêmico para os temas relacionados com autonomia e
vida independente de pessoas adultas com deficiências. Alunos do 5o. período do curso de
Arquitetura começaram a desenvolver projetos de moradias inclusivas.
Como parte do acordo de parceria entre o Instituto JNG e a USU, a sede o Instituto passará
a ser ocupada no 4o. andar do prédio principal onde se localiza a Reitoria da Universidade.
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