MANO DOWN
Há 7 anos o Instituto Mano Down nasceu a partir da idealização e sonhos de um grupo de pessoas que,
acreditando nas capacidades das pessoas com síndrome de Down, pensaram que poderiam agir e oferecer as
pessoas com down oportunidades de serem protagonistas de suas histórias.

E FINALIDADES

Do acolhimento à vida independente

Queremos minimizar a invisibilidade social para que as pessoas com down tenham liberdade para dirigir a
própria vida, mesmo que, para isso, seja necessário suporte por parte de amigos, familiares e de outras pessoas
do meio social para que eles possam fazer suas próprias escolhas e projetos de vida.
Indiretamente visamos demonstrar que a inclusão somente acontecerá de fato quando aceitarmos as
diferenças inerentes aos seres humanos de forma igualitária. Esperamos com esta iniciativa, tangencialmente,
abrir espaços para outras famílias e que pessoas com DOWN mostrem suas habilidades e talentos muitas vezes
escondidos ou com pouco espaço para expressão social.

DIFERENCIAIS
CASA MODELO
ESPAÇO MULTIDISCIPLINAR
DO ACOLHIMENTO À VIDA INDEPENDENTE
ESPAÇO DE TRANSFORMAÇÃO HUMANA
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE EXCELÊNCIA
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INFORMAÇÃO E ENGAJAMENTO FAMILIAR

ATIVIDADES
O Instituto Mano Down oferece atendimentos clínicos - médicos, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos e terapeuta ocupacional. Na Casa Modelo, toda semana, tem aulas de dança, capoeira,
zumba, teatro, percussão, slackline, hip hop, fotografia; atividades pedagógicas e mobilização para
autonomia. Além da inclusão das pessoas com down no mercado de trabalho, por meio da metododologia
do emprego apoiado. Também grupos de discussões, rodas de conversas, reunião de pais, reunião de
irmãos, visita aos hospitais e acolhimento. Além de um grande portifólio de palestras.

Se você quer que seu filho tenha as oportunidades que ele merece,
aqui tem todas as condições para isso. Venha conhecer a casa modelo.

Leonardo Gontijo
leonardo@manodown.com.br
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