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“

É necessário expandir as fronteiras da
vida de pessoas com deficiência
intelectual, criando novas perspectivas,
principalmente na área de inclusão social.”
Flávia Poppe, Presidente do Instituto JNG e mãe de Nicolas

EDITORIAL

Dia 2 de abril
Dia Mundial do Autismo
Participe e ajude a construir um modelo de moradia independente
para pessoas com deficiência
Neste dia tão especial, é com muita alegria que o Instituto JNG
anuncia duas grandes novidades: a visita à Ability Housing
Association e a incorporação de novas colaboradoras ao Instituto.
Nos dias 23 e 24 de março de 2016, a presidente do Instituto
JNG, Flávia Poppe, se reuniu com executivos da Ability Housing
Association, na Inglaterra, na Annual General Assembly (AGM). Os
objetivos foram apresentar o Instituto à nova gestão e consolidar
a parceria. David Williams, Diretor Executivo da instituição, deixa a
direção e dá lugar ao novo CEO, Jeff Skipp.
Flávia apresentou os desafios enfrentados no Brasil e solicitou apoio
como fonte de cooperação técnica para todas as dúvidas e possíveis
treinamentos que necessitemos. A recepção não poderia ser melhor!
Confira algumas fotos na Fanpage do Instituto JNG no Facebook,
curta e compartilhe.
Além disso, no último mês, três novas colaboradoras
foram integradas ao Instituto JNG com o objetivo de reforçar a
comunicação e visibilidade do projeto. Conheça:
• Maria Helena Mendonça, socióloga e pesquisadora da ENSP/
FIOCRUZ, vai colaborar com a elaboração dos protocolos para
desenvolver programas de suporte individualizado para um
projeto piloto de moradia independente.
• Bárbara Hepp, engenheira de sistemas, trabalhou 25 anos em
Genebra, na Suíça. Vai colaborar na logística e tecnologia do
Instituto.
• Ana Luisa Sousa Machado, jornalista, com pós-graduação em
marketing, trabalhou muitos anos com produção de eventos e
coordenará as ações de comunicação.
Agora, com mais força e parcerias, temos a certeza de um ano com
muitas conquistas, refletindo em avanços para o desenvolvimento
de um projeto piloto.
Continuamos contando com você!
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