Guia do Mobilizador
da campanha

“Queremos Morar Sozinhos”

A Campanha
A campanha terá a duração de 45
dias. Queremos arrecadar R$ 170 mil
para nosso projeto-piloto, inédito no
Brasil: moradia urbana independente
para jovens adultos com deficiência
intelectual, uma evolução no conceito de
autonomia para essas pessoas. Nosso
modelo é a Ability Housing, no Reino
Unido, que já existe há mais de 20 anos
e atende cerca de 1000 cidadãos.

validação do programa de apoio
individualizado; sistema de monitoramento
e avaliação dos serviços; mapeamento
e viabilidade econômica de imóveis
potenciais; alternativas de seguro e
financiamento; modelos de contratos
para garantir segurança jurídica aos
atores envolvidos e todos os instrumentos
necessários para a operação.
INÍCIO:

15 de dezembro de 2018
TÉRMINO:

Ao fim de quatro meses, em junho
de 2019, teremos: uma equipe de
mediadores selecionada e contratada;

31 de janeiro de 2019
META DE ARRECADAÇÃO:

R$ 170.000,00
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Por que devo
colaborar com
a campanha?
• Porque provavelmente você conhece
e tem por perto uma pessoa com
deficiência e acredita que ela possa ter
uma vida digna como qualquer cidadão;
• Porque você acredita que todos
os cidadãos são úteis e podem, à
sua maneira, contribuir para uma
sociedade melhor;
• Porque agora você sabe que pessoas
com deficiência podem morar sozinhas
ou com alguém de sua escolha. E só

precisam ser apoiadas pontualmente
para dar conta das tarefas rotineiras;
• Porque você vai ficar orgulhoso de fazer
parte do projeto piloto para moradias
independentes com apoio individualizado,
modelo que ainda não existe como opção
no Brasil;
• Porque, juntos, iremos garantir um
projeto economicamente viável de
moradia para pessoas com deficiência.
Assim, poderemos dispensar a
assistência governamental e, no futuro,
inspirar as políticas públicas;
• Por todos os motivos acima!
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O que é
moradia
independente
com apoio
individualizado?

A moradia independente é uma
evolução dos conceitos de autonomia
e autossuficiência para pessoas com
deficiência intelectual. Trata-se de
humanização e inclusão por meio da
redução de barreiras que costumam
impedir o convívio social amplo.
Apesar da implantação de um modelo de
moradia independente não contemplar
objetivos terapêuticos, já foram
demonstradas melhorias funcionais e
desenvolvimento de habilidades dos que
optaram por esse modelo.
A principal premissa do modelo de
moradia independente é a certeza de
que qualquer pessoa com deficiência
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intelectual, ao receber apoio pontual e
contando com mediação, pode aprender
a viver em seu próprio espaço.
O Programa de Apoio Individualizado
– P.A.I. – é um conjunto de ações
contínuas de prazo determinado que
tem como finalidade o aprimoramento
das habilidades necessárias para que
a pessoa com deficiência possa ter
autonomia em sua moradia.

Os participantes do programa poderão
habitar em edifícios onde também vivem
pessoas sem deficiência, ou em edifícios
próprios. A estrutura dos apartamentos,
ocupados individualmente, é composta
por sala, quarto, cozinha e banheiro.
Como o programa terá supervisão em
tempo integral, estipulamos o cenário
ideal de seis a dez unidades para permitir
a escala dos apoiadores.

Está prevista a avaliação por um
profissional capacitado, a ser discutida
com o futuro morador e, quando
necessário, junto a seus familiares.
A coparticipação da pessoa com
deficiência na elaboração do programa
é de fundamental importância para sua
aplicação e qualidade.
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Já existe
no Brasil esse
tipo de opção
de moradia
para as
pessoas com
deficiência?

e em consonância com a Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Não. As estratégias do setor público
semelhantes ao que propomos,
organizadas pelo Sistema Único de
Assistência Social, são as residências
inclusivas, no âmbito da Proteção
Social Especial de Alta Complexidade

Já no modelo que propomos, a pessoa vive
sozinha ou com alguém de sua escolha,
dispondo de um programa de apoio para
funções específicas, que pode ou não
ser permanente, dependendo do grau de
necessidade.

São voltadas para jovens e adultos com
deficiência, em situação de dependência,
que não disponham de retaguarda familiar
ou condições próprias de sustento.
Existem residências assistidas ou
inclusivas também no setor privado e estas
se diferem das moradias independentes
porque os moradores compartilham uma
única residência e dispõem de equipe
permanente de cuidadores.
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SOBRE O
INSTITUTO
JNG
Eu não
conheço o
instituto JNG!
Será que é
confiável?
1

O Instituto JNG é uma Organização
Social de Interesse Público, sem fins
lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica, habilitada pelo
Ministério da Justiça pelo processo nº
08071.000219/2013-18, publicado no
Diário Oficial de 2 de maio de 2013. As
demonstrações financeiras são mantidas
rigorosamente atualizadas e ficam
disponíveis no Portal OSCs / Mapa das
Organizações da Sociedade Civil, embora
não seja mais obrigatória a prestação de
contas junto ao Ministério da Justiça.
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Como e por
que foi criado o
instituto JNG?
2

J, N e G são as iniciais de João,
Nicolas e Gabriella, três jovens com
deficiência intelectual que eram amigos
de escola. Suas mães compartilhavam

preocupações e angústias em projeção
ao momento de encerramento da fase
escolar. Para onde vão? Como buscar
capacitação? Vão trabalhar? Onde vão
morar? A cada pergunta o horizonte se
fechava ainda mais. Assim, decidiram
fundar o Instituto para promover o debate
sobre a vida adulta das pessoas com
deficiência intelectual, focando em um
tema pouco abordado, por conta da sua
complexidade: o direito à moradia.
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O que faz
ou já fez
o instituto
JNG para as
pessoas com
deficiência?
3

Desde que foi criado, em agosto de
2013, o Instituto JNG vem construindo
uma sólida trajetória. Ao longo dessa
jornada, organizou dois encontros
internacionais para debater o tema

do direito a moradias independentes,
alguns colóquios, produziu um livro e
uma campanha de conscientização com a
participação de formadores de opinião e
celebridades.
Como especialista no tema das moradias,
o Instituto também colabora com gestores
governamentais e formuladores de
políticas públicas, tendo proposto um
conjunto de ações para a regulamentação
dos artigos 31, 32 e 33 da Lei Brasileira da
Inclusão.
Hoje, além das mães fundadoras e da
Diretora Executiva do Instituto, Eliane
Alves, a equipe do JNG conta com 5
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pessoas, mobilizadas para apoiar o
Instituto nessa nova fase:
• Sabrina Serafim, especialista
em Gestão de Negócios,
Empreendedorismo Criativo, Marketing
de Influência, Marketing de Conteúdo,
Mídias Sociais e Eventos.
• Ana Maria Bueno Machado,
profissional de Relações Públicas,
mentora e consultora para pequenos/
médios negócios, empreendedores e
startups com 25 anos de experiência
em planejamento e gestão de
comunicação & marketing.
• Fernando Vendramini, executivo com
mais de 30 anos de experiência na
gestão de empresas multinacionais de

telecomunicações, software e serviços,
atuando em projetos multidisciplinares
para os mais variados setores do
mercado.
• Alexandre Fontinha, trabalha na
indústria de Tecnologia da Informação
(T.I.) há 20 anos, sempre atuando na
área de serviços. Acumulou significativa
experiência em gestão e projetos na
Europa e América Latina. Atualmente,
dedica-se ao mercado digital e suas
potencialidades no Brasil, trabalhando
para simplificar o uso da tecnologia no
dia a dia das pessoas e empresas.
• Ana Luisa Sousa Machado, formada
em jornalismo pela PUC-Rio e em
Marketing pela ESPM-RJ, trabalha com
produção e coordenação de eventos.
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Quem são
os principais
parceiros do
instituto JNG?
4

Os principais parceiros técnicos do JNG
são: Centro Ann Sullivan, escritório de
arquitetura e urbanismo Sergio Conde
Caldas – SCC, escritório de advocacia

Bhering Cabral Associados e a Piloti
Mobile&Internet. Internacionalmente,
foi celebrada cooperação técnica com
a Ability Housing Association,
do Reino Unido.
O Instituto adota o modelo de trabalho
em rede de parcerias e conta com a
doação espontânea de recursos por parte
de interessados no tema dos direitos
das pessoas com deficiência. A sede
fica localizada na Universidade Santa
Úrsula, e recebe o apoio da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo, um canal de
troca de experiências e aprendizados.
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Por que a
campanha de
financiamento
coletivo?
Porque decidimos que chegou a hora
de fazer! Depois de cinco anos de uma
jornada incrível disseminando conceitos
e sensibilizando diversos atores da
sociedade, o Instituto JNG é referência
no tema das moradias independentes
com apoio individualizado. Agora, suas
sócias decidiram partir para a prática:
“precisamos de um projeto piloto de
moradias independentes no Brasil”.
Chega de falar, vamos fazer!

Porque é preciso contratar especialistas
para definir os instrumentos jurídicos que
tragam garantias para os empreendedores
e para as famílias e/ou jovens com
deficiência.
Porque é preciso selecionar imóveis e
estimar o custo do investimento para
adequá-los aos critérios de qualidade e
segurança necessários.
Porque é preciso validar os instrumentos
para elaboração dos programas de
apoio individualizados por profissionais
especializados.
Porque é preciso capacitar e formar
equipes de mediadores que serão
os responsáveis pela aplicação dos
programas de apoio.
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Porque é preciso garantir a perenidade
do modelo de moradia independente,
criando protocolos e indicadores de
qualidade das moradias e dos serviços
oferecidos.
Porque é preciso criar um sistema
para operar e gerir a relação entre
moradores, proprietários, profissionais
de apoio e administradores do
condomínio (manutenção predial).
Finalmente, o mais importante:
porque acreditamos na força
das redes. Porque nós, direta e
indiretamente envolvidos a jovens

adultos com todo tipo de deficiência,
somos – no momento – os mais capazes
para mobilizar nossa rede de parentes,
amigos, conhecidos, colegas de
trabalho, amigos de amigos. E, juntos,
levantarmos os recursos necessários
para o piloto do modelo inovador de
moradias independentes no Brasil.
A partir dos primeiros passos, vamos
propagar essa força em ondas até
atingir toda a sociedade. Vamos
mostrar que é possível! Vamos mostrar
que vale a pena viver numa sociedade
que é tolerante, amorosa e que acolhe
as diferenças.
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Participe desse projeto
inédito no Brasil, baseado
no modelo do Reino Unido,
um programa de apoio
individualizado que ajuda os
moradores a desempenhar
atividades rotineiras, típicas
de uma “casa que funciona”
e, ainda por cima, com
vizinhos queridos.
Vamos juntos?
CLIQUE AQUI PARA DOAR

14

Instituto JNG
Rua Fernando Ferrari, 75
Prédio I - 4º andar
22231-040 | Laranjeiras | Rio de janeiro - RJ

