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Informação e conteúdo do CIEDS e seus projetos

-Ô, de casa! É o projeto Mapa de Nós!
Foi assim, de casa em casa, que o projeto realizou uma pesquisa inédita para
mapear os indicadores e condições de empregabilidade da pessoa com deficiência
em 10 comunidades pacificadas do Rio de Janeiro.
Batizado com o nome Mapa de Nós, o projeto realizou um mapeamento
único. Produzido pelas próprias pessoas com deficiência, sobre elas e para elas.
Assim, 12 profissionais com deficiência atuaram como agentes de pesquisa. Ao
longo de um ano a equipe visitou 12.506 domicílios e entrevistou 945 pessoas
com deficiência. Além de traçar um perfil dos entrevistados e sua situação de
trabalho, os moradores visitados receberam informações sobre a Lei de Cotas
e puderam conhecer mais sobre o acesso a políticas públicas voltadas para a
pessoa com deficiência.

Segundo a pesquisa, das pessoas com
deficiência que estão no mercado de trabalho:

58%
avaliam que as
empresas não estão
preparadas para
recebê-los

Dos entrevistados, 68% são solteiros, 36% têm de 15 a 29 anos, 57% não possuem
filhos e 43% têm ensino fundamental incompleto. O acesso ao mundo digital não
é uma realidade para muito deles: 96% não possuem e-mail e 71% não possuem
celular. Quando o assunto é a Lei de Cotas voltada especialmente para a pessoa
com deficiência, a barreira é ainda maior: 70,8% não a conhecem.
A pesquisa revela ainda que muitos obstáculos separam a pessoa com deficiência
da carteira de trabalho assinada. O transporte público é uma delas. Como
melhoria, os entrevistados apontaram: a garantia de elevadores em pleno
funcionamento, a capacitação dos profissionais que atuam nos transportes
públicos e a adaptação dos mesmos considerando todos os tipos de deficiência.
Aquelas que conseguem entrar no mercado de trabalho avaliam que as empresas
não estão preparadas para recebê-los e que precisam promover adaptações.
O Mapa de Nós é uma iniciativa da NBS & NBS Rio+Rio e CIEDS, com apoio
do IPP – Instituto Pereira Passos. Confira outros resultados da pesquisa na
publicação “Mapa de Nós – Um olhar sobre o universo da pessoa com deficiência
em 10 comunidades da cidade do Rio de Janeiro”, no site do CIEDS.

75%
dizem que as
empresas precisam
promover
adaptações para
recebê-los

Pontos de destaque:

19%
30%
tem muita dificuldade
para se deslocar
dentro da sua própria
comunidade

apontam a garantia
de elevadores nos
ônibus em pleno
funcionamento

71%
dos entrevistados
não conhece a Lei
de Cotas

Veja mais
Projeto Semente
estimula jovens a
empreender nas
periferias de São
Paulo

Encontro Atitude
Jovem levanta
discussão sobre
a AIDS e sua
prevenção

Conheça
os números
conquistados pelo
CIEDS em 2016
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De malas prontas para
conhecer as juventudes brasileiras
Máquina fotográfica, roupas, celular,
gravador. Poderia ser muito bem você
preparando sua mala para a próxima
viagem, mas é a equipe do CIEDS indo
para mais uma cidade participar do
Maleta Futura Juventudes.
Uma iniciativa do Canal Futura, a
proposta da Maleta Futura é produzir
e reunir em uma maleta (sim, igual
àquelas que você usa para viajar) uma
série de conteúdos e reflexões sobre um
determinado tema.
O CIEDS embarcou junto com o Canal para
desenvolver, pela primeira vez, uma edição
sobre juventudes. Para isso, foram realizadas
oficinas em seis grandes cidades brasileiras:
Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ),

Farroupilha (RS), Várzea Grande (MT) e
São Luís (MA) e Belém (PA).
A primeira etapa consiste em conhecer
experiências reaplicáveis, inovadoras
e sobre diferentes temas produzidas
pelos próprios jovens dessas cidades.
Em 2017 elas serão compartilhadas com
organizações, grupos sociais e instituições
que desenvolvam ações também
ligadas à juventude e que possam ser
enriquecidas por essas iniciativas.
Nos últimos cinco anos, o Maleta
Futura beneficiou mais de 1,5 milhões
de pessoas indiretamente em mais de
974 municípios brasileiros ao abordar
os temas pobreza, democracia, saúde,
beleza, meio ambiente e infância.

Semente: tirando ideias de negócios do papel
Você sabia que aproximadamente
30% das empresas fecham em seu
primeiro ano? Um dos motivos é que
a maioria dos empreendedores não
procura ajuda de especialistas ou
instituições que possam apontar os
melhores caminhos a serem seguidos.
Pensando nisso, o CIEDS realizou o
projeto Semente.
Financiado pela Fundação Arymax,
executado em parceria com o negócio
social Empreende Aí e com apoio
do Instituto Dom Bosco, o projeto
ofereceu formação empreendedora
para jovens de São Paulo, trabalhou
autoconhecimento, planejamento
estratégico e gestão, e premiou os

Paula Câmara conta que superou
momentos difíceis da infância e
adolescência com a ajuda de dois
fiéis amigos: o gato Aborígene e o
cãozinho Bob. Encontrou no mundo
pet uma satisfação pessoal e uma
oportunidade profissional. Foi aí
que ela criou o Lulucão, negócio
que oferece serviços personalizados
e atendimento a domicílio a pets.
“Quando entrei no curso não
esperava sair com um negócio pronto.
Aprendi muito sobre minha própria
capacidade”, afirma.

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

três melhores negócios com valores
que serão utilizados como “recursos
semente”.

Rafael Siqueira saiu pedalando sua
bicicleta com o logo da Candy Stop,
negócio especializado em brigadeiros
em que o cliente pode montar o seu
doce escolhendo sabores, recheios e
confeitos. “A equipe do CIEDS é muito
atenciosa e faz um acompanhamento
individual, diferente de outros cursos
meramente expositivos que projetam
o mesmo conteúdo para todos”,
conclui.
Além dos parceiros institucionais,
o projeto contou com apoio de
empresas que ofereceram serviços
gratuitos aos participantes do projeto,
como a Locaweb, o meuSucesso.
com e a Fábrica de Aplicativos.
CIEDS, Centro Integrado de Estudos e
Programas de Desenvolvimento Sustentável,
é uma Instituição Social Sem Fins Lucrativos,
filantrópica, signatária do Pacto Global da ONU
e com status de Consultor Especial do Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas – ECOSOC.
Foi eleita, pelo prêmio TOP 500 NGOs, do NGO
Advisor, a 78ª ONG mais relevante do mundo e
a 3ª do Brasl no ranking de 2017.

MEMÓRIA

CIEDS

Nesta seção do InfoCIEDS você encontra a
coluna comemorativa “Memória CIEDS”, que faz
o resgate de alguns dos projetos executados ao
longo destes 18 anos.

Afroascendentes no
ensino superior
Programa contribuiu para o ingresso de
jovens negros em faculdades renomadas
Se hoje o número de negros no ensino superior representa quase
metade dos universitários do país, em 2004 o cenário era bem diferente.
Para aumentar as chances de ingresso em universidades renomadas,
proporcionando ascensão profissional e social, o CIEDS e a Xerox
ofereceram curso pré-vestibular, acompanhamento psicológico e apoio
financeiro a 40 jovens negros das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Por meio do programa Afroascendente, os participantes passaram a
ter acesso às mesmas oportunidades que os demais estudantes que
prestavam vestibular na época do projeto. Oportunidades essas que, na
maioria das vezes, eram acessíveis apenas aos estudantes brancos e de
alto poder aquisitivo.
Ao todo, 24 jovens ingressaram em universidades em áreas como direito,
arquitetura e psicologia. “O programa me auxiliou e muito a entrar na
universidade. Hoje eu tenho formação universitária, mestrado e fiz
doutorado na Europa. Sem esse apoio eu não teria estrutura mental e
financeira para fazer nem o vestibular”, diz Igor Lopes, participante do
programa e formado em Química, em participação no projeto 18 Histórias.
Do Afroascendente, surgiram jovens engajados e que são a prova viva do
quanto ainda são desiguais as oportunidades oferecidas aos negros no Brasil.

Precisamos falar
sobre HIV/AIDS
Ainda um tabu, o HIV e a AIDS são
questões de saúde pública,
sobretudo para os jovens.
Pensando em mudar esse
quadro, o projeto Atitude
Jovem Frente ao HIV/AIDS,
parceria do CIEDS com o
laboratório ViiV Healthcare,
formou jovens de duas
comunidades do Rio como
agentes multiplicadores da
prevenção e das políticas públicas
municipais de saúde voltadas
para a juventude.
Durante o I Encontro Carioca
de Discussão das Políticas
Públicas sobre Prevenção de
HIV/AIDS para a Juventude,
promovido pelo CIEDS, foram
apresentados os resultados
da pesquisa realizada pelo
projeto. Representantes
do governo, da sociedade
civil e da iniciativa privada
integraram as mesas de
discussão do evento. Nomes
como Dra. Katia Edmundo,
Diretora do Centro de
Promoção da Saúde, e Dra.
Brenda Hoaglan, médica
e pesquisadora do INI/
FIOCRUZ, apresentaram
novas formas de prevenção
da AIDS.
“Cada vez que falamos
sobre a AIDS, damos espaço
para diminuir estigmas e
preconceitos. Queremos
que as pessoas não tenham
vergonha de procurar os
serviços de saúde públicos”, diz Denise Pires, Coordenadora do Departamento
de DST/AIDS do estado do Rio de Janeiro.
Os jovens ganharam não só foco como voz. Os participantes do projeto
apresentaram músicas e histórias em quadrinhos de sua criação, bem
como distribuíram preservativos, sensibilizando sobre o preconceito e a
importância da prevenção.

O CIEDS em: 18 Histórias
18 anos de promoção à prosperidade, 18 encontros com amigos de
caminhada e mais de 18 histórias de parceria e carinho resgatados no
projeto 18 Histórias. Ao longo do ano recebemos ex-parceiros e excolaboradores para relembrar projetos e histórias marcantes. Pessoas
que retornaram ao CIEDS e puderam compartilhar suas experiências e
aprendizados com a equipe atual.
Conheça os melhores momentos dessa iniciativa em youtube.com/
comunicacaocieds.
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