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Informação e conteúdo do CIEDS e seus projetos

Informação transformada

em conhecimento

T

ransformar informação
em conhecimento foi
uma das metas do CIEDS
em 2015. E este capital
intelectual acumulado é
que nos ajudará a construir
um 2016 ainda melhor.

Durante todo o ano a instituição
buscou e disseminou conhecimento,
tanto em eventos quanto nos 29
projetos realizados. Conheça agora
alguns dos principais acontecimentos
que ajudaram a fortalecer o Capital
Intelectual do CIEDS em 2015.
Quando o assunto é educação
através de redes colaborativas, o
CIEDS sai na frente. Em abril, se
reuniu a diversas organizações
mundiais para discutir a ampliação
das oportunidades de aprendizagem
em seminário da iniciativa Every Hour
Counts, nos EUA.
Já em agosto foi a vez de repensar o
papel das marcas na promoção de
soluções sustentáveis no Sustainable

Brands Rio 2015. No evento, teve
o prazer de ver a startup Clube
Orgânico, formada na turma de
2014 do Shell Iniciativa Jovem,
como vencedora da competição
SB Innovation Open.
Ainda no campo do
empreendedorismo
sustentável, integrou uma
das plenárias da Conferência
Ethos 360º. O evento discutiu
as principais tendências
globais de sustentabilidade da
América Latina.
Já nos programas Jovens Urbanos e Formação de
Jovens Agentes de Cultura, foram realizados grupos
focais com os participantes. Através deles, o CIEDS pode
desenvolver um conteúdo qualitativo e, assim, desenhar
uma atuação mais assertiva com os jovens.
Um exemplo da sistematização de conhecimento
fica por conta do artigo Batizado de Bonecas Negras. Ele
apresenta o desdobramento de uma experiência realizada em
Búzios, na qual grupos quilombolas resgatam a cultura local
por meio do empoderamento de suas mulheres.
Assim, 2015 é concluído com a certeza de que um dos destaques
mais importantes para o CIEDS foi o Capital Intelectual.
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Editorial

Conhecimento humano:
diferencial nos 18 anos
O maior capital do

eles, beneficiamos diretamente 60.964 pessoas

de grupos focais, desenvolvemos pesquisas

CIEDS está na soma do

e podemos colher uma gama de aprendizados

qualitativas na busca por conhecer melhor o perfil

diários.

dos públicos atendidos. Por fim, todas as ações

conhecimento coletivo, tanto produzido quanto
adquirido durante seus 17 anos de história.
Esse ativo intangível assume uma importância

foram consolidadas, dando embasamento para os

No CIEDS, além da execução dos projetos, o
conhecimento humano é adquirido também

próximos trabalhos.

novas formas de criar e multiplicar soluções em

através do exercício constante de uma boa gestão.

O ano chegou ao fim e deixou um rico

busca da prosperidade se faz necessária.

O estímulo à busca por novas práticas, pela troca

material com a promessa de disseminação da

significativa atualmente, em que o desenvolver de

Em 2015, foi um total de 29 projetos realizados
nos quatro eixos de atuação: Educação e

de saberes e por explorar diferentes experiências

aprendizagem e de práticas, na intenção de fazer

de sucesso desenham toda a atuação institucional.

dos 18 anos do CIEDS os mais fortes em parcerias,

Cidadania, Empreendedorismo, Inclusão e Bem-

Este ano, foi realizado também um investimento

em alianças estratégicas e em atuação por meio de

estar e Desenvolvimento Comunitário. Com

forte na sistematização dos projetos. A partir

redes para a prosperidade.
Vandré Brilhante (Diretor Presidente do CIEDS)

SHELL

ORG. PAN-AMERICANA DE SAÚDE
+ GOVERNO DE SÃO PAULO

O Shell Iniciativa
Jovem completou

10 mil

15anos
A Rede de Empreendimentos Sustentáveis
do programa conta com 48 empresas
ativas que movimentam R$12milhões/
ano e geraram mais de 500 empregos.
Que venham mais 15 anos formando
novos empreendedores!

Rio de Janeiro
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Parcerias estratégicas que constroem
redes para a prosperidade.

downloads
Este foi o número de vezes que o app
Minha Gestação foi baixado. O vencedor do
Prêmio Aplicativo Saúde Adolescente,
Jhonatan Galante, ganhou uma viagem
para Oakland, EUA e participará de um
congresso de tecnologia.
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O CIEDS, Centro Integrado de Estudos e Programas
de Desenvolvimento Sustentável, é uma Instituição
Social Sem Fins Lucrativos, filantrópica, com
titularidade de Utilidade Pública Federal,
signatária do Pacto Global da ONU e com status de
Consultor Especial do Conselho Econômico e Social
das Nações Unidas – ECOSOC. Foi eleita, em 2015,
pelo prêmio TOP 500 NGOs, do Geneva Institute, a
5ª ONG mais relevante do Brasil e a 103º do mundo.

GLOBAL GENEVA
Começando 2015 com o pé direito!
A pesquisa Top 500 NGOs, mais respeitado
ranking mundial de Organizações Não
Governamentais, elegeu o CIEDS como

5ª

mais importante
ONG do Brasil
e 103ª do mundo.
UNICEF

Jovem Aprendiz CIEDS.
Todo mundo ganha.
Muitas empresas já entenderam

executamos nosso trabalho, mas em

que os programas de aprendizagem

diversos assuntos que vão muito

podem representar mais do que

além. Esse é o grande diferencial do

uma porta de entrada para os jovens

Jovem Aprendiz CIEDS”, afirma.

no mercado de trabalho. Pode ser o
início de jovens talentos que poderão
contribuir, e muito, para o sucesso da
sua empresa.

O Programa do CIEDS investe ainda
na formação do jovem porque
proporciona a ampliação do
através de visitas e participação em

no Rio de Janeiro, já sabe disso.

fóruns e workshops. Somado a isso,

Ele só tem tido surpresas positivas

a família do aluno tem participação

desde que contratou seis Jovens

ativa no desenvolvimento pessoal e

muito responsáveis, atenciosos

profissional dos jovens profissionais.

no atendimento e estão sempre

Se sua empresa tem mais de 7

dispostos”, afirma Paulo que já cogita

funcionários e quer investir em

contratar mais Aprendizes.

futuros talentos, acesse o site do

A Thaynna Galdino, 18 anos, uma
das Jovens contratadas pelo Club

224

jovens para discutir
políticas públicas

As propostas foram encaminhadas
a gestores públicos na 2° Conferência
Carioca de Juventude.

repertório sociocultural dos alunos

O Paulo Roberto, do Club Municipal,

em parceria com o CIEDS. “Eles são

O Fórum Carioca de Participação
Cidadã de Adolescentes e Jovens,
realizado pelo UNICEF e pelo CIEDS, reuniu

CIEDS para conhecer mais sobre
programa.

Municipal, está confiante de que

Esta pode ser uma oportunidade para

o Jovem Aprendiz CIEDS será um

a sua empresa crescer e ao mesmo

grande diferencial. “Recebemos

tempo possibilitar o crescimento

formação não só na área em que

profissional e pessoal de jovens.

TAM + GOVERNO DO RIO
Você sabia que faziam parte da fundação do
Teatro Municipal 1.180 estacas de madeiras?
Essa e outras curiosidades fizeram parte do
projeto Cuido do Meu Destino, que
disseminou a
preservação
do patrimônio
cultural
e promoveu o
turismo
sustentável.

FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

O programa Tutoria, que acontece em
3 estados brasileiros, fortalece as práticas
educativas através de 191 tutores que
acompanham educadores e gestores de
161 escolas, contribuindo assim para o
aumento da qualidade de ensino de

38.500
alunos

A ONU estabeleceu

17

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
uma agenda global para combater a
pobreza e construir um futuro sustentável
até 2030. Confira no site como o CIEDS
está contribuindo para estes Objetivos.

da rede pública de ensino.
NBS
Além de aproximar família e escola em 3 estados
e 2 municípios do país, o Coordenadores
de Pais combate a evasão escolar por
meio de visitas domiciliares. Este ano, foram

1.161
visitas

para conhecer os motivos das faltas e sensibilizar
os pais sobre a importância da frequência escolar.

As Pessoas com Deficiência, colaboradoras
do Mapa de Nós, visitaram

4.462
casas

divulgando os direitos dos deficientes, e
aplicaram a consulta participativa em 371 delas.
O projeto é focado no mapeamento e inserção
de PCD´s, moradores de comunidades
pacificadas cariocas, no mercado de trabalho.

Em 2015, o CIEDS:
BENEFICIOU

60.964

EM ATIVIDADES DE
Formação

pessoas direta e

251.866
pessoas
indiretamente

Atividades Culturais
Cursos | Feiras | Oficinas
Palestras | Seminários

Fortalecimento
de Redes

11

projetos

266.400

87.912

47.515

12.658

horas

participantes

horas

participantes

POR MEIO DE PARCEIROS
FINANCIADORES

27%

PÚBLICO

73%
PRIVADO

