RELATÓRIO DE
ATIVIDADES 2015
Balanço e conquistas no ano de 2015
O ano de 2015 foi estratégico para o Instituto Rio
já que conseguimos efetivamente fortalecer
a iniciativa da Universidade Comunitária
da Zona Oeste, consolidando a rede de
organizações da sociedade civil e dos parceiros.
A promoção de uma programação diversificada
de atividades organizadas pelos polos da Rede
que alcançaram um número significativo de
participantes e uma importante capilaridade
territorial constituem avanços significativos.
A troca de experiências, o compartilhamento
de saberes através da organização de oficinas,
palestras, cursos de formação destinados para
diversos públicos das distintas localidades
da Zona Oeste e a abordagem de assuntos
vinculados à área de direitos indicam que
estamos no caminho certo.
A criação do Grupo Dinamizador da
Universidade
Comunitária,
coordenado
pelo Instituto Rio e formado por diversas
organizações com clara atuação territorial
– UNISUAM, Farmanguinhos, Fiocruz Mata
Atlântica e Casa Fluminense - foi uma ação
fundamental para o fortalecimento da Rede e
para o planejamento de atividades conjuntas
voltadas para promover discussões sobre
assuntos de interesse das comunidades locais
e para dar visibilidade a iniciativas inovadoras.
No ano de 2015, o Instituto Rio comemorou
15 anos da sua criação e 10 anos do Fundo
Vera Pacheco Jordão, comemorados com o

lançamento da Segunda Edição do Prêmio
Geraldo Jordão Pereira, que teve como foco
o reconhecimento de iniciativas inovadoras nas
áreas de cultura, educação e desenvolvimento
comunitário da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
No dia 27 de outubro foi realizada a cerimônia
de entrega do Prêmio que beneficiou 10
organizações/grupos de base comunitária,
doando um total de R$ 110.000,00.
O Programa Investe Zona Oeste! também
representou uma grande conquista na atuação
do Instituto Rio junto ao setor empresarial
da região. Trata-se de uma iniciativa voltada
a promover a filantropia local, baseada na
sensibilização e mobilização do setor para a
criação de fundos comunitários para a realização
de investimentos em projetos socioculturais,
contribuindo com o desenvolvimento do
território nas diversas localidades de atuação.
Com o compromisso assumido de atuar de
forma transparente junto aos nossos parceiros
e financiadores, neste relatório de 2015,
apresentamos informações relativas ao nosso
programa de apoio, ao trabalho desenvolvido
na articulação em redes e as atividades de
gestão desenvolvidas pelo Instituto Rio.
A Equipe do Instituto Rio agradece a tod@s @s
parceir@s, colaboradores e conselheiros pelas
conquistas alcançadas e vamos em frente!

Organizações e grupos apoiados em 2015 - Edital Anual

No ano de 2015 o edital teve como foco o fortalecimento de iniciativas da Universidade Comunitária
da Zona Oeste através da doação total de R$ 240.000 para apoio de 12 projetos de organizações
e grupos de base comunitária (R$ 20.000,00 para cada iniciativa)
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1 - Associação Cultural do Camorim - ACUCA
Projeto: Guias da Natureza

2

Desenvolvimento socioambiental, cultura afrobrasileira e geração de trabalho e renda

2 - Associação Raízes de Gericinó
Projeto: Bumba Meu Boi. Estrela de Gericinó
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Paciência

Santa Cruz

Cidade de Deus

Cultura popular, educação, cidadania, turismo
comunitário.
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3 - Associação Semente da Vida da Cidade
de Deus - ASVI
Projeto: Voz da Rede

Pedra de Guaratiba

10
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Jacarepaguá

9

Cultura, cidadania, comunicação comunitária e
inclusão digital.

4 - Centro Cultural a Historia que eu Conto
- CCHC
Projeto: Facilitadores da Paz

7 - Instituto Projetar Brasil
Projeto: Jornada jovem de promoção e
prevenção da saúde

Arte, cultura e direitos humanos.

Direitos sexuais
educação.

5 - Cooperativa de Dinamizadores de Arte e
Cultura do Estado do Rio de Janeiro - Casa
da Rua do Amor
Projeto: JACUTUCOS II

e

reprodutivos,

saúde

e

10 - Oficina de Criação e Capacitação
Artística - OCCA
Projeto: Oficina de Criação e Capacitação
Artística
Cultura, artes cênicas e cidadania.

8 - Instituto Santa Cruz de Esportes
Projeto: Centro de Iniciação Esportiva e Alto
Rendimento

11 - Poesia de Esquina
Projeto: Poesia de Esquina nas Escolas

Cultura, esporte, lazer e cidadania.

Cultura, literatura, educação.

6 - Grupo Cultural Vozes da África
Projeto: Cine Rua Paciência Cultural

9 - Mulheres de Pedra
Projeto: SOLIDARTE

12 - Rede Cidade de Deus de Economia
Solidária
Projeto: Ateliê das Talentosas

Arte, cultura afro-brasileira e audiovisual.

Economia solidária, geração de trabalho e
renda, educação.

Economia criativa e solidária, geração de
trabalho e renda, cultura e desenvolvimento
comunitário.

Geração de trabalho e renda e cidadania.

Atividades realizadas pela Rede da Universidade Comunitária da Zona Oeste

Em 2015 foram realizadas cerca de 80 atividades pela Rede Atividades Destacadas
da Universidade Comunitária da Zona Oeste envolvendo a 17 à 19/03 - Encontro de Orientação e Formação de
rede de apoiados (polos) e os parceiros, tais como: cursos, Parceiros. Farmanguinhos.
saraus, oficinas, workshops, bate-papos, rodas de conversas,
18/03 - Mesa de Diálogo: O papel das organizações
eventos esportivos, palestras, exposições artísticas e comunitárias e os desafios para a construção de uma agenda
culturais, trilhas ecológicas e visitas aos projetos apoiados de Direitos na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Farmanguinhos.
com a finalidade de promover a troca de experiências e o
compartilhamento de saberes.
20/05 - Reunião da rede de parceiros da Universidade
Comunitária da Zona Oeste. UNISUAM de Campo Grande.
Os principais temas abordados nas atividades estiveram
10/06 - Encontro da Rede da Universidade Comunitária
ligados a assuntos vinculados às áreas de gênero e raça, da Zona Oeste com Fundações Comunitárias Mexicanas:
juventude, combate à intolerância religiosa, direitos trocando experiências e compartilhando saberes. Associação
humanos, cidadania, meio ambiente, criação artística e Semente da Vida da Cidade de Deus (ASVI).
teatral, cinema e vídeo, saúde, comunicação comunitária,
Junho/2015 - Lançamento da Biblioteca Comunitária da
produção cultural e cultura de paz.
Zona Oeste.
As atividades contaram com a presença de aproximadamente 01/09 - Encontro de avaliação parcial do apoio 2015.
400 participantes: 89% membros da equipe de coordenação Centro Cultural a História que Eu Conto em Vila Aliança.
dos coletivos apoiados; 56% membros das equipes técnicas
(professores, instrutores, oficineiros, etc.) e 56% do público 09/09 e 04/11 - Reuniões para preparação do Encontro
de Juventudes da Zona Oeste, Farmanguinhos e UNISUAM
(direto e indireto) atendido.
em Campo Grande.

Áreas de atuação das organizações
apoiadas

83%
atuam na área de
cultura;

35%

na geração de
trabalho e renda e
educação afirmativa;

67%
no desenvolvimento
comunitário;

50%
desenvolvem projetos
em direitos humanos
e ações afirmativas.

Recursos doados entre 2003 e 2015
Ano /
Período

Projetos
Apoiados

Recursos
Doados

2003-2014

222 Projetos

R$ 1.679.656,00

2015

2003-2015

R$ 240.000,00

1.000 pessoas atendidas:
70% adolescentes e jovens; 60% de crianças;
55% provenientes das comunidades do entorno.
Público indireto: 10.000 pessoas atendidas:
100% moradores das comunidades; 90% familiares;
70% estudantes e público de outras organizações/
Público direto:

coletivos de base comunitária.

Comunicação

100%

das organizações desenvolveram materiais
impressos;
fotografias;
criaram blogs, sites
e utilizaram mídias sociais e logomarcas institucionais.
dos apoiados tiveram artigos publicados em jornais
e revistas;
desenvolveram material multimídia.

44%

90%

70%

33%

Fortalecimento e Transformação Social

100% das organizações se fortaleceram e conseguiram

alcançar visibilidade a partir do apoio e incentivaram a
transformação social, o empoderamento e protagonismo
do público atendido.

10 projetos Prêmio GJP

R$ 110.000

Total: 22
projetos

Total:
R$ 350.000

244 projetos

R$ 2.029.656,00

78%

fizeram parcerias com movimentos sociais,
coletivos de base comunitária e/ou órgãos de governo.
atuaram junto a redes e fóruns, organizações
da sociedade civil da Zona Oeste, meios de
comunicação locais comunitários e alternativos.
tiveram contato com organizações da sociedade
civil, instituições e coletivos da área cultural.

66%

Apoio a projetos

56%
55%

das organizações tiveram envolvimento em
instâncias de participação pública (como conselhos e
comissões).

Mobilização de Recursos

67% dos coletivos conseguiram mobilizar mais recursos,

Recursos executados em 2015

“

Públicos direto e indireto

Parcerias e Políticas Públicas

12 projetos Seleção anual

Comunicação,
produção e captação
de recursos+articulação,
fortalecimento

Resultados do Apoio

48,01%

além dos que receberam do Instituto Rio e conseguiram
aprovar algum projeto através de processos de seleção
(participação em editais).

4,87%

Custo Fixo

“Pra gente, o apoio do Instituto Rio
representa um processo educativo.
Esse é o diferencial, que não é
somente um apoio a projetos, ele
constrói com a gente um saber de
maneira compar tilhada, respeitando
a autonomia da instituição.”
Centro Cultural a História que Eu Conto

“
47,12%

“O apoio do Instituto Rio pra nós significa continuidade,
for talecimento e sustentabilidade. E esse apoio na verdade
não é somente um apoio financeiro, mas um apoio institucional,
comprometido com o nosso desenvolvimento e crescimento,
que traz essa proposta da Universidade comunitária onde nós
vamos atuar em redes. A gente vê o Instituto Rio como uma
instituição que veio nos ajudar a qualificar ainda mais este
trabalho que já viemos fazendo.”
Centro Cultural Vozes da África

No dia 27 de outubro de 2015, o
Instituto Rio realizou a cerimônia de
entrega da Segunda Edição do Prêmio
Geraldo Jordão Pereira, na Biblioteca
Parque, no Centro do Rio.
O Prêmio 2015 teve a finalidade de
comemorar os 15 anos do Instituto Rio e os 10 anos da criação do
Fundo Vera Pacheco Jordão. Para a ocasião foi desenvolvido um vídeo
institucional apresentando as iniciativas selecionadas, que pode ser
assistido no canal do youtube do Instituto Rio: www.bit.ly/institutorio
Nesta edição foram beneficiadas 10 iniciativas inovadoras nas áreas
de Cultura, Educação e Desenvolvimento Comunitário e foram doados
R$115 mil para as seguintes instituições e grupos de base comunitária
da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

1º

2º

R$ 20.000,00

R$12.500,00

Associação Semente da Vida da
Cidade de Deus
Territórios da Fé...meninas ninadas do
Coletivo Mulheres de Pedra
ventre poético do manguezal

Webrádio CDD

Associação Raízes de Gericinó Associação Cultural do Camorim

Bumba Meu Boi - Estrela de Gericinó Um diálogo inter-religioso entre o céu
e a terra: existe espaço para todos

3º

Defensores do Planeta
Sementes do Medanha

R$ 7.500,00

Jornal A Notícia Por Quem
Vive
Jornal A Notícia Por Quem Vive

Centro Dia de Santa Ana

Projeto Cuidar: agência de
cuidadores da Cidade de Deus

Centro Cultural a História Que
Eu Conto
Facilitadores da Paz

Casa da Rua do Amor
Jacutucos II

Grupo Alfazendo

ECO REDE - Rede Comunitária de
Desenvolvimento Socioambietal

“
“
“

“É uma impor tância sem dimensão
sabermos que não só nós, mas
outras dez instituições vão ser
beneficiadas, vão poder contar
com recursos para levar à frente o
sonho. Com este prêmio o senhor
Geraldo é um fazedor de sonho
eterno.”
Jornal A Notícia Por Quem Vive

“O prêmio Geraldo Jordão é um
apoio para a Zona Oeste, pois esta
região representa mais da metade
da população do Rio de Janeiro
e está esquecida. Este apoio vem
para dar um novo olhar para a
Zona Oeste.”
Associação Raízes de Gericinó

“Eu acho muito impor tante que se
continue valorizando o trabalho
do senhor Geraldo Jordão porque
ele sempre teve este olhar para a
Zona Oeste.”
Associação Semente da Vida da
Cidade de Deus

Investe Zona Oeste!

Investe Zona Oeste! tem como objetivo sensibilizar os empresários
da região para promover ações voltadas para o investimento social
privado, procurando contribuir para o desenvolvimento sociocultural
do território. O Programa tem a finalidade de criar fundos comunitários
nas diversas localidades para apoiar iniciativas oriundas da sociedade
civil em diversas áreas. Conta com o apoio financeiro da Global Fund
for Community Foundations (GFCF) e as parcerias institucionais da
FIRJAN – Federação de Industrias e do GIFE – Grupo de Fundações,
Institutos e Empresas. No ano de 2015 foi desenvolvido o projeto
Investe Campo Grande! em parceria com a ACICG (Associação
Comercial e Industrial de Campo Grande) que contou com a adesão
de 18 empresas locais. A agenda de atividades e palestras teve como
foco ressaltar a importância de ações de Desenvolvimento Local e
do Investimento Social Privado na localidade de Campo Grande.

O Instituto Rio é uma fundação comunitária criada no ano 2000 com o objetivo de apoiar e fortalecer
iniciativas que promovem o desenvolvimento social da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Trabalha
com foco no empoderamento das comunidades locais, na mobilização e articulação de diversos atores
estratégicos presentes no território, na articulação de parcerias e redes colaborativas e na qualificação
da atuação de lideranças, organizações sociais e coletivos de base comunitária.

+ 55 (21) 2259-1018

www.institutorio.org.br/

institutorio@institutorio.org.br

facebook.com/institutoriorj/

