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O Instituto JNG é entidade reconhecida como OSCIP nos termos da lei, em ato publicado
pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Justiça no DOU de 26/04/2013.
Esta iniciativa nasceu a partir da percepção de três mães de jovens adolescentes com
Deficiência Intelectual ao perceber que a idade escolar de seus filhos chegava ao fim e muito
pouco se enxergava como caminho para o futuro da integração social através do trabalho e
quanto à questão da moradia.
Um dos maiores problemas relacionado com a inclusão surge da desarticulação das politicas
publicas, e da falta de uma visão integrada do apoio ao deficiente na sua vida e na sociedade.
Depois da sua integração na escola, o que significou um avanço muito grande dos últimos anos,
não existem politicas publicas complementares que visem a integração do jovem adulto deficiente
na sociedade. Depois da escola a pessoa com deficiência se depara com um vazio e ainda tem
pouco ou nenhum acesso ao trabalho, a transporte acessível, ou à moradias. Uma pessoa adulta
com deficiência, no Brasil, depende totalmente do apoio direto da família e eventualmente dos
amigos e da comunidade.
Segundo o último censo do IBGE o Brasil possui com 2.6 Milhões de deficientes mentais (tal
como o classificam) que vivem com suas famílias formadas, em media, de quatro pessoas.
Portanto, podemos dizer que a dificuldade encontrada para sua inclusão social atinge diretamente
pelo menos 10 Milhões de pessoas que todo dia se enfrentam com este desafio.
Uma das grandes angústias para todas estas famílias é a de imaginar o futuro de seus filhos
depois que seus pais morrem, passando a depender da boa vontade de irmãos ou outros
familiares.
Os maiores desafios da inclusão para jovens adultos com deficiência, no Brasil, se
concentram hoje em torno de duas vertentes altamente estruturantes (1) acesso ao trabalho (2)
acesso a moradia independente. Estas dimensões da vida das pessoas, na sociedade, constituem
um direito de acordo com a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência
da qual o Brasil é um dos países signatários.
ATIVIDADE 1: ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO CONCEITUAL

De Janeiro a Abril de 2013 foram organizadas 6 reuniões entre as sociais do Instituto JNG
com especialistas em Educação Especial para discussão do tipo de modelo a ser adotado para a
construção de um programa de suporte individualizado para potenciais moradias independentes.
Estava claro, desde o inicio, que além do desafio imobiliário o eixo principal de um projeto de
moradias independentes eram o apoio da família e a efetividade de um programa de suporte que
privilegiasse a autonomia e independência.
ü Reuniões com especialistas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ –
Programa de Pós-graduação em Educação – PROPED.
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ü Reuniões com profissionais do Centro Ann Sullivan no Rio de Janeiro e em Ribeirão
Preto
ü Discussão sobre Documento Conceitual
ü Elaboração do Documento Conceitual e tradução para o idioma inglês.

Produto elaborado, impresso em exemplares com 20 paginas:

ATIVIDADE 2: PESQUISA E PROSPECÇÃO DE MODELOS DE MORADIAS

Concomitantemente a discussão e elaboração de um marco conceitual, o Instituto JNG
passou a fase de pesquisa e prospecção de novos modelos de moradias independentes que
contemplassem os princípios de autonomia, independência e inclusão social. Foram feitas visitas
à São Paulo (Aldeia da Esperança) e, no ano anterior, ao Reino Unido para conhecer a
organização Ability Housing Association.
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Durante 2013 a Presidente do Instituto JNG voltou ao Reino Unido para reunião especifica
com o Conselho Executivo da Ability Housing para negociar a formalização de uma parceria
entre as duas organizações. O Conselho informou alguns meses depois que a parceria estava
aprovada inicialmente para transferência de tecnologia e “know-how” comprometendo-se a
apoiar um projeto de capacitação a ser elaborado conjuntamente.

ATIVIDADE 3: DISCUSSÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO PARA PROGRAMA
DE SUPORTE INDIVIDUALIZADO

Foram feitas 3 reuniões em 2013 e começo de 2014 com profissionais da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro – UERJ e Faculdade Celso Lisboa para inicio de projeto de
capacitação com o apoio do Reino Unido. Atividade não concluída e ainda em fase de discussão.

ATIVIDADE 4: LANÇAMENTO DO INSTITUTO JNG

O lançamento do Instituto JNG teve ampla divulgação na mídia devido ao caráter
inovador da proposta do modelo Britânico adaptado ao Brasil. Estiveram presentes o Diretor
Executivo da Ability Housing Association e a Diretora do Centro Ann Sullivan de Ribeirão Preto
que representam os dois pilares para o desenvolvimento de um modelo de moradia independente
com suporte individualizado no Brasil. O evento contou com a presença de formadores de
opinião, representantes da sociedade civil e do Governo, bem como parte da comunidade
acadêmica.
No seguinte link pode-se encontrar a ampla divulgação que o evento suscitou devido ao
caráter inovador das propostas do Instituto JNG:
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http://jngprojetosinclusao.org.br/web/index.php/destaques

ATIVIDADE 5: DESENVOLVIMENTO DE PROJETO – PORTAL: PODE ENTRAR

DESCRIÇÃO: Projeto desenvolvido em parceria com a BRISA (http://www.brisa.org.br/),
o Instituto JNG propõe a criação de um Portal que reúna, organize, disponibilize e dissemine de
forma ampla e livre informação atual, relevante e de qualidade aos diversos atores envolvidos na
área de autonomia, moradia, trabalho e inclusão relacionados à deficiência intelectual e vida
adulta. Sempre alinhado com os paradigmas da chamada Sociedade da Informação ou do
Conhecimento, na qual está inserido, o portal PODE ENTRAR dará acesso à informação para o
desenvolvimento da saúde, da cultura, da inclusão social, do exercício da cidadania na sua
plenitude, além de constituir um dos direitos fundamentais do ser humano.
O Portal “PODE ENTRAR”, além de informações relacionadas ao Instituto JNG e suas
ações, irá, em parceria com instituições de ensino e pesquisa, instituições congêneres brasileiras e
do exterior, profissionais autônomos, familiares e deficientes intelectuais, promover a geração e a
produção de informação na área de deficiência intelectual, com foco na moradia assistida,
reunindo e disponibilizando uma base de dados que reúna artigos, incluindo os de caráter
científico, notícias, manuais, vídeos, áudios, diretório de eventos, boas práticas e qualquer outro
recurso que constitua fonte de informação relacionada à área.
O Portal será um espaço de convergência de produtores e usuários da informação,
contribuindo para diminuir a dispersão de fontes e para promover a visibilidade e o acesso a
informações atuais e de qualidade na Internet.
O Instituto JNG já conta com uma rede de instituições parceiras e deverá, a partir da criação
do Portal, identificar e propor novas associações visando à ampliação do conteúdo
disponibilizado.
Apresentam-se como candidatas a essa parceria instituições de ensino e pesquisa não só do
estado do Rio de Janeiro, como do Brasil e de outros países que desenvolvam pesquisas e estudos
na área de deficiência intelectual e vida adulta.
A contribuição de familiares e deficientes intelectuais também será incentivada a partir de
relatos de experiência, melhores práticas e depoimentos. Estes conteúdos serão incluídos no
Portal após breve revisão, com o objetivo único de manter a qualidade dos textos no Portal.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS: Nesta fase o Instituto JNG organizou várias reuniões com
potenciais investidores e/ou captadores de recursos nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
Distrito Federal. Atualmente o projeto esta inscrito para avaliação de enquadramento na Lei
Rouanet devido a sua importância para a divulgação de informação sobre atividades culturais –
teatro, fotografia, artes plásticas e musica – para o desenvolvimento e consolidação de
habilidades que visem a autonomia e independência de pessoas com deficiência intelectual.
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