INSTITUTO RIO

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES 2018

APRESENTAÇÃO
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.
O Instituto Rio 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.

APRESENTAÇÃO

Missão
Fomentar, fortalecer e articular iniciativas que promovam o
desenvolvimento comunitário da Zona Oeste do Rio de
Janeiro.

Visão
Ser a ponte entre empresas, organizações da sociedade civil e
ações do governo para promover o desenvolvimento da Zona
Oeste do Rio de Janeiro, de forma sincronizada com as
potencialidades locais.

Fundo Vera Pacheco Jordão
Fundo patrimonial criado em 2005 a partir de doações
individuais com a finalidade de investir em projetos sociais
para o desenvolvimento social da Zona Oeste do Rio de
Janeiro. Foi o primeiro fundo comunitário do Brasil e
idealizado por Geraldo Jordão Pereira, CEO do Instituto Rio
entre os anos de 2005 e 2008.

DADOS DA ZONA OESTE

Dados:

MODELO DE APOIO
O apoio aos projetos é realizado através de Edital anual para
organizações e grupos com atuação na Zona Oeste do Rio de
Janeiro.

Dando continuidade à parceria bem sucedida desde 2017,
ficou a cargo do Instituto Phi a gestão dos projetos apoiados
no Edital. O Instituto Phi é uma organização social que tem
como principal objetivo disponibilizar recursos de forma
eficiente, com foco em resultado, para iniciativas de
transformação social e busca constantemente desenvolver a
prática da filantropia no Brasil, criando valores para a
sociedade.

PROCESSO DE SELEÇÃO

7 projetos selecionados

2 projetos de
grupos

5 projetos de
organizações
Aceleração social para os projetos apoiados
por 9 meses - Instituto Ekloos
Valor total da doação em 2018: R$ 272.000,00

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CAMORIM

OBRA SOCIAL DONA MECA
MovimentArte

“Acolher as famílias com deficiência,
visando a evolução do ser, através de sua
reforma íntima, numa perspectiva de
inclusão e equidade social buscando seus
direitos com base nos princípios morais e
éticos do cristianismo, vivenciando o amor
ao próximo e a fraternidade.”

ELAS DA CORRENTE
Projeto Curta Rio das Pedras

Localidade: Camorim
Área de atuação: Ações afirmativas
Projeto: Jongo no Quilombo do Camorim
Público direto: 105 pessoas
Público indireto: 600 pessoas
“O Coletivo Elas da Corrente é uma rede
auto organizada de mulheres e jovens
atuantes na favela de Rio das Pedras, que
tem como missão desenvolver ações
voltadas para a igualdade de gênero e
superação da violência contra a mulher, a
partir da articulação de grupos e
instituições locais e de atividades
formativas e culturais.”

BISPO DO ROSARIO ASSOCIAÇÃO CULTURAL

OBRA SOCIAL DONA MECA
MovimentArte

“Acolher as famílias com deficiência,
visando a evolução do ser, através de sua
reforma íntima, numa perspectiva de
inclusão e equidade social buscando seus
direitos com base nos princípios morais e
éticos do cristianismo, vivenciando o amor
ao próximo e a fraternidade.”

ELAS DA CORRENTE
Projeto Curta Rio das Pedras

Localidade: Taquara
Área de atuação: Cultura
Projeto: Loja B - Geração de trabalho e renda
Público direto: 50 pessoas
Público indireto: 200 pessoas
“O Coletivo Elas da Corrente é uma rede
auto organizada de mulheres e jovens
atuantes na favela de Rio das Pedras, que
tem como missão desenvolver ações
voltadas para a igualdade de gênero e
superação da violência contra a mulher, a
partir da articulação de grupos e
instituições locais e de atividades
formativas e culturais.”

CINE ROCK

OBRA SOCIAL DONA MECA
MovimentArte

“Acolher as famílias com deficiência,
visando a evolução do ser, através de sua
reforma íntima, numa perspectiva de
inclusão e equidade social buscando seus
direitos com base nos princípios morais e
éticos do cristianismo, vivenciando o amor
ao próximo e a fraternidade.”

ELAS DA CORRENTE
Projeto Curta Rio das Pedras
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MAWON

ELAS DA CORRENTE
Projeto Curta Rio das Pedras

Localidade: Jacarepaguá
Área de atuação: Migrantes
Projeto: Capacitação empreendedorismo
Público direto: 75 pessoas
Público indireto: 400 pessoas
“O Coletivo Elas da Corrente é uma rede
auto organizada de mulheres e jovens
atuantes na favela de Rio das Pedras, que
tem como missão desenvolver ações
voltadas para a igualdade de gênero e
superação da violência contra a mulher, a
partir da articulação de grupos e
instituições locais e de atividades
formativas e culturais.”

HIP FUNK

ELAS DA CORRENTE
Projeto Curta Rio das Pedras
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PERMACULTURA LAB

ELAS DA CORRENTE
Projeto Curta Rio das Pedras

Localidade: Paciência
Área de atuação: Meio Ambiente
Projeto: Escola Permacultural
Público direto: 80 jovens
Público indireto: 350 pessoas
“O Coletivo Elas da Corrente é uma rede
auto organizada de mulheres e jovens
atuantes na favela de Rio das Pedras, que
tem como missão desenvolver ações
voltadas para a igualdade de gênero e
superação da violência contra a mulher, a
partir da articulação de grupos e
instituições locais e de atividades
formativas e culturais.”

REDE DE APOIO AO EGRESSO DO
SISTEMA PENITENCIÁRIO

ELAS DA CORRENTE
Projeto Curta Rio das Pedras

Localidade: Bangú
Área de atuação: Meio Ambiente
Projeto: Cidadania que Liberta
Público direto: 120 homens
Público indireto: 450 pessoas
“O Coletivo Elas da Corrente é uma rede
auto organizada de mulheres e jovens
atuantes na favela de Rio das Pedras, que
tem como missão desenvolver ações
voltadas para a igualdade de gênero e
superação da violência contra a mulher, a
partir da articulação de grupos e
instituições locais e de atividades
formativas e culturais.”

ACELERAÇÃO SOCIAL

DIAGNÓSTICO

MENTORIA

Áreas de
gestão,
projetos,
comunicação,
negócios e
tecnologia

7 projetos
apoiados em
2018

DESENVOLVIMENTO

Ações práticas

AVALIAÇÃO

Avaliação de
desenvolvimento

RELATÓRIO FINAL

Devolutiva para
os projetos e
Instituto Rio

PRINCIPAIS RESULTADOS DO
APOIO
2182 pessoas impactadas diretamente

9 meses de aceleração social para 7
projetos apoiados - Instituto Ekloos
Conquistas dos projetos durante o
apoio e aceleração:
Cine&Rock: Contemplado edital Phi;
Mawon: Contemplado edital Ahead - Start
Up Farm
Permacultura Lab: Parceria com
escritório de arquitetura da UFRJ
Acuca: Escavações arqueológicas em
parceria com UFRJ
Bispo do Rosario: Inauguração Loja B
Hip Funk: Realização de festival
RAESP: Apoio PHI para mais uma turma do
projeto Cidadania Que Liberta

213 mil movimentados para o setor

ILUMINA ZONA OESTE

O Ilumina Zona Oeste - Festival, segue com o objetivo de dar voz e
visibilidade às iniciativas da Zona Oeste, com o objetivo de promover
transformações sociais pautadas em igualdade e justiça social.
O evento, que aconteceu nos dias 20 e 21 de outubro, contou com
diversos temas e atrações, e será protagonizado pela rede de apoiados
pelo Instituto Rio, além de organizações e coletivos convidados.
Local: Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea,
localizado na área da antiga Colônia Juliano Moreira,
hoje Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano
Moreira (IMAS JM).

ILUMINA ZONA OESTE

CONEXÕES FORMADAS
FORTALECIMENTO DA REDE

“Para quem participa das atividades culturais da Zona Oeste, com as
suas distâncias e dificuldades de mobilização, a percepção que se teve
do Ilumina Zona Oeste, foi que ele possibilita que vizinhos tenham a
oportunidade de compartilhar o seu conhecimento, em um mesmo
espaço, além de mostrar para o resto da nossa cidade que a vida e a
cultura pulsa nessa região.”
Adilson Almeida - ACUCA

RECURSOS DOADOS
Recursos doados entre 2003 e 2017 R$ 2.566.656,00
Apoio anual a projetos 2018: R$ 203.000,00
Total doado até 2018: R$ 2.769.656,00

DISTRIBUIÇÃO DO
ORÇAMENTO

CONCLUSÕES DE 2018
A experiência de mentoria para os projetos
indicou que a boa gestão aliada aos recursos
financeiros, proporciona às organizações um
conhecimento maior de seu alcance. O trabalho
dos grupos comunitários e organizações,
quando bem geridos, tem seu impacto
multiplicado.
Faz parte do programa de apoio valorizar, dar
voz e visibilidade a essas iniciativas,
potencializando o que podem oferecer de
melhor. É um processo de amadurecimento
tanto dos organismos quanto dos gestores.
Cada um tem o seu momento e é necessário
que o protagonismo e a iniciativa partam deles,
o que pode tornar o processo mais longo,
porém mais verdadeiro.
Por fim, foi um ano importante para
fortalecimento do Instituto Rio no território, com
a mudança do formato do Festival Ilumina Zona
Oeste, redes sociais mais ativas com
comunicação voltada para o público alvo, e
busca por novas parcerias como o Festival
Internacional de Inovação Social – FIIS.
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