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INSTITUTO MANO DOWN
Instituto Mano Down é uma
organização sem fins lucrativos,
que desenvolve projetos e programas
focados no desenvolvimento de
potencialidades e na busca de
autonomia das pessoas com síndrome
de Down (T21).
O Instituo nasceu em 2010 do meu
desejo de dar “vez e voz” para as
pessoas com Down e de criar
oportunidades para que elas possam
ser reconhecidas por suas
capacidades.
A história surgiu do meu amor por
meu irmão caçula, o Eduardo também conhecido como Dudu do
Cavaco; que tem a síndrome de
Down.

Em 2015 o Instituto foi formalizado e
em 2017 foi reestruturado, em busca
de mais profissionalização e inovação
social.
Hoje são mais de 200 pessoas com
síndrome de Down e outras
deficiências intelectuais atendidas e
milhares de pessoas impactadas,
direta ou indiretamente, pelas ações
do Mano Down. Ao estimular o
desenvolvimento, dar visibilidade e
oportunidades, mostramos para a
sociedade as potencialidades das
pessoas com deficiência,
transformamos vidas e geramos
impacto positivo.

LEONARDO GONTIJO
Presidente e Fundador Mano Down

NOSSO CÍRCULO DE OURO

Acreditamos que mais importante do que saber “como” e “o que” fazer, é entender o
“por que” existimos. Para o Instituto, o importante é:
Desafiar mitos e estereótipos e acreditar no potencial humano, em sua capacidade
de desenvolvimento e transformação singular de cada indivíduo.
Promover o desenvolvimento potencializado e integrado das pessoas com
deficiência intelectual, seus familiares, profissionais e demais interessados.
Utilizar a tecnologia e a inteligência de dados para integração dos profissionais e
tomada de decisões e medições dos avanços singulares.
Estimular o convívio social e o respeito mútuo, a cooperação e a convivência com
as diferenças.
Ter a autonomia e as oportunidades como nossas premissas principais.
Conscientizar as pessoas sobre a importância de convivermos com a diversidade e
fazer com que passem a acreditar e agir efetivamente em prol de uma sociedade
mais justa, humana, amorosa e inclusiva.
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INFRAESTRUTURA
O Instituto Mano Down conta com uma Casa Modelo,
localizada em Belo Horizonte.
Com projeto arquitetônico desenvolvido por Juliana Cordeiro,
o local foi especialmente planejado para atividades que
possam promover a inclusão, a acessibilidade e potencializar
o desenvolvimento das pessoas com deficiência intelectual.
A Casa conta com:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salas para Oficinas Culturais e Esportivas
Salas de Intervenção Precoce para atendimentos de saúde
Sala de Acompanhamento Pedagógico
Sala de Informática e reunião
Escritório para os profissionais
Café do Mano -com cozinha para aulas de culinária
Pátio para recreação
Banheiro acessível (para cadeirantes)
Espaço de convivência para as famílias

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Com os seus programas e atividades, o Instituto Mano Down busca também
contribuir para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e metas
correspondentes da ONU. Afinal, trabalhamos para construir um mundo mais
justo, humano e inclusivo.

O QUE SÃO ODS?
Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas
correspondentes, são o cerne da AGENDA 2030, construída pela ONU, e trata
de um plano para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, que prevê
que países e partes interessadas possam atuar de forma colaborativa para
construção de um mundo mais sustentável.
ODS são integrados e indivisíveis. Eles equilibram as três dimensões do
desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.
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COMO CONTRIBUÍMOS
O Instituto visa contribuir com os seguintes objetivos (metas) do desenvolvimento
sustentável:

Assegurar uma vida saudável e promover o bemestar para todas e todos, em todas as
idadesvivos e a mortalidade de crianças
menores de 5 anos para pelo menos 25 por
1.000 nascidos vivo.
3.2 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças
menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade
neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de
crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos

Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de
qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todas e
todos
4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e
mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços
acessíveis, incluindo universidade.
4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a
igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional
para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos
indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade.
4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para
crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem
ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes
para todos.

COMO CONTRIBUÍMOS
O Instituto visa contribuir com os seguintes objetivos (metas) do
desenvolvimento sustentável:

Assegurar a educação inclusiva e
equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo
da vida para todas e todos

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e
política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência,
raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra
10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades
de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e
práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações
adequadas a este respeito

Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e
construir instituições eficazes, responsáveis
e inclusivas em todos os níveis

16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias
para o desenvolvimento sustentável
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QUEM SÃO AS PESSOAS ATENDIDAS

+180
EDUCANDOS
Bebês, crianças, jovens e adultos com
síndrome de Down e outras deficiências
intelectuais participantes dos
programas e atividades do Mano Down

+110
ACOLHIMENTOS
Novas famílias que foram recebidas pelo
Instituto e receberam carinho,
informações e orientações.

DESENVOLVIMENTO
POTENCIALIZADO

O principal objetivo do Instituto Mano Down é promover o desenvolvimento, a
autonomia e a inclusão de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências
intelectuais, respeitando o ritmo e a individualidade de cada um.
Para isso, em cada fase de vida são propostas atividades diferentes, com o
objetivo de potencializar esse desenvolvimento, para proporcionar oportunidades
para que essas pessoas alcancem o máximo do seu potencial
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ACOLHIMENTO
Trata-se de um momento de acolher e orientar
familiares ou responsáveis por pessoas com
síndrome de Down ou outras deficiências
intelectuais. Ele é oferecido em vários momentos:

117

No nascimento – ainda na gestação ou na
maternidade.

·

Quando a família busca o Instituto (em qualquer
fase da vida da pessoa com deficiência).
Na inclusão escolar.

ACOLHIMENTOS
Familiares e responsáveis

Na inclusão no mercado de trabalho.

por bebês. crianças, jovens

Nas perdas e dificuldades da família.

ou adultos com síndrome

O acolhimento é feito por equipe multidisciplinar
que atende às famílias e proporciona a orientação e
assessoria adequadas, a partir de uma escuta
qualificada, empatia e respeito pelo momento.

de Down e outras
deficiências
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INTERVENÇÃO
PRECOCE
A intervenção precoce é uma técnica terapêutica que,
de forma integrada (fisioterapia, terapia ocupacional,
fonoaudiologia), trabalha diversos estímulos que

FISIOTERAPIA
Fortalecimento muscular
do corpo

930

podem intervir no desenvolvimento motor e cognitivo
de crianças com alguma deficiência.
A falta desses estímulos nos primeiros anos de vida
pode levar a criança a ter dificuldades de adaptação
sensorial, bem como atraso no seu desenvolvimento.
No Instituto oferecemos os atendimentos de saúde de
forma totalmente integrada, com acompanhamento
de equipe multidisciplinar, que inclui:
acolhimento das famílias;
atendimentos integrados de saúde - fisioterapia,

TERAPIA
OCUPACIONAL
Relação com o meio, interação

terapia ocupacional, fonoaudiologia;
troca de conhecimentos e vivências - rodas de
conversa, cursos, palestras, talks, integração entre
profissionais e famílias;
repasses sobre o desenvolvimento dos bebês e

1271

crianças - relatórios e reuniões;
integração com as famílias de jovens e adultos exemplos reais de jovens com deficiência
protagonistas de suas histórias.
Em 2019 foram mais de 3 mil atendimentos
realizados. Assim o Instituto busca contribuir para
avanços no marco de desenvolvimento dos bebês e
crianças com deficiência; estimular o afeto e
aceitação da família; melhorar a qualidade de vida

FONOAUDIOLOGIA
Fortalecimento orofacial

das famílias e dos filhos; facilitar a logística - ganho
de tempo.
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INCLUSÃO ESCOLAR
O Instituto defende a educação inclusiva, em que as
crianças com síndrome de Down e outras
deficiências, possam conviver, socializar e trocar
aprendizados com as crianças consideradas típicas.
Muitos são os desafios desse processo que envolve
as escolas, educadores, pais e as crianças. Por isso, o
Instituto Mano Down conta com um Programa de
Inclusão escolar que busca trabalhar com todos os
agentes desse processo.

450
ACOMPANHAMENTOS
PEDAGÓGICOS
Oferecido a crianças e

Em 2019 o Instituto trabalhou na primeira etapa do
Programa de Inclusão Escolar, com as atividades de
reforço escolar e apoio pedagógico para crianças e
jovens.
Em 2020 o Instituto entra na nova fase do Programa
de Inclusão Escolar com as oficinas integradas e
multidisciplinares (terapia ocupacional, pedagógica
e psicologia) para crianças e ações de intervenção
junto às escolas, profissionais da educação e
famílias.

jovens com síndrome de
Down em idade escolar.

OFICINAS
CULTURAIS E
ESPORTIVAS
As Oficinas Culturais e Esportivas fazem parte do
Programa de Desenvolvimento Potencializado e são
oferecidas aos jovens e adultos com síndrome de Down
e outras deficiências.
Todas as oficinas são pensadas e planejadas para
trabalhar características gerais da T21 e individuais de
cada educando, com o foco no desenvolvimento,
independência e autonomia dos educandos.
Além do educador, que prepara e ministra as oficinas,
contamos com equipe multidisciplinar para orientar e
sistematizar o processo, fazendo o acompanhamento da
turma e de cada educando.
Tudo é registrado por meio de relatórios,
periodicamente são apresentados aos responsáveis
pelos educandos.
Em 2019 foram realizadas 1195 horas de oficinas
culturais e esportivas.
Além das atividades realizadas na Casa Modelo, várias
oficinas apresentaram atividades extras, realizadas em
locais públicos, com o foco na socialização.
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OFICINAS CULTURAIS E
ESPORTIVAS

OFICINAS CULTURAIS E
ESPORTIVAS

9
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OFICINAS CULTURAIS E
ESPORTIVAS

1195h
OFICINAS CULTURAIS E
ESPORTIVAS
Em 2019 foram realizadas 1195 horas de
oficinas culturais e esportivas para
jovens e adultos com síndrome de Down
e outras deficiências intelectuais

194
RELATÓRIOS DE
DESENVOLVIMENTO
Mensalmente familiares e responsáveis
receberam os relatórios para
acompanhar o desenvolvimento dos
educandos.
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TALENTO APOIADO
O Programa Talento Apoiado promove a inclusão no
mercado de trabalho de jovens e adultos com deficiência
intelectual.

PESSOAS INCLUÍDAS
Total de pessoas com deficiência
incluídas no mercado de trabalho

Com a metodologia do Emprego Apoiado, o programa
possui planejamento personalizado e centrado no
indivíduo, para potencializar suas capacidades e buscar
apoios e tecnologias junto às empresas para propiciar
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melhores práticas de inclusão.
O Programa possui três pilares:
1- A pessoa com deficiência – auxiliar, formar e
promover a sua inserção social no mercado de trabalho;
2- A família – orientar, acompanhar, oferecer o suporte
necessário para que tenha segurança e tranquilidade em
relação ao processo e entenda a importância para a

NOVAS INCLUSÕES
Novas inclusões realizadas no ano

autonomia e desenvolvimento do familiar que será
incluído no mercado de trabalho;
3- Empresas – assessorar as empresas, desde o
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recrutamento até a construção de melhores práticas de
inclusão, para que as pessoas com deficiência se tornem
profissionais produtivos e engajados.
Para a pessoa com deficiência, o Programa traz a
oportunidade de desenvolver a autonomia e a inclusão
de forma efetiva, por meio do crescimento pessoal, da
independência financeira e da integração na sociedade.
Em 2019 foram 8 novas inclusões no mercado de

EMPRESAS
Total de empresas participantes
do Programa Talento Apoiado

trabalho, totalizando 13 jovens e adultos incluídos e
6 empreas participantes

SERVIÇO SOCIAL
O Serviço Social do Instituto Mano Down realiza o
acompanhamento das famílias dos educandos
atendidos, buscando formular ações que promovam a
autonomia, protagonismo, educação, geração de
renda, defesa e garantia dos direitos da pessoa com
deficiência.
Em 2019 foram realizadas 286 intervenções do
Serviço Social, sendo:
177 - Avaliações socioeconômicas realizadas.

286
INTERVENÇÕES
Atendimentos, orientações
e encaminhamentos,
interação com as famílias,
interlocução com a

43- Atendimentos sociais realizados, com
orientações e encaminhamentos.
37 – Intervenções para articulação com a rede
socioassistencial.

redeassistencial e
avaliações
socioeconomicas

29 – Reuniões da Roda Familiar do Talento
Apoiado, no total de 44 horas de grupo, com 156
participantes.
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COLÔNIA DE FÉRIAS
Conta com um programa de atividades
interessantes, planejadas e
estruturadas para proporcionar
aprendizado, socialização, recreação
organizada.
Transforma o tempo ocioso das férias
em descobertas, diversão, interação
social e vivência de novas experiências
Para quem: bebês, crianças, jovens e
adultos com síndrome de Down, outras
deficiências e, também, pessoas
típicas. É aberta ao público.
Quando: janeiro e julho
Média de 50 participantes por edição
9

EVENTOS
A área de eventos tem como foco o planejamento, a estruturação e organização de eventos
que buscam promover a conscientização, a troca de informações, conhecimentos e
experiências, entre educandos, familiares, profissionais, instituições e sociedade.
Em 2019 foram realizados 57 eventos, com destaque para:

COLÔNIA DE FÉRIAS
Conta com um programa de atividades
interessantes, planejadas e
estruturadas para proporcionar
aprendizado, socialização, recreação
organizada.
Transforma o tempo ocioso das férias
em descobertas, diversão, interação
social e vivência de novas experiências

SEMANA DA T21
Diversos eventos promovidos em
março, para comemoração do Dia
Internacional da Síndrome de Down
(21/03).
Em 2019, o Instituto promoveu a
Caminhada, palestras e rodas de
conversas, lançou o Programa Galo FA.

Quando: janeiro e julho

E também participou de eventos
promovidos por outras instituições:
Simpósio Internacional SD, Simpósio de
Educação Inclusiva, desfile Shopping
Partage, ações em jogos de futebol Cruzeiro e do Atlético.

Média de 50 participantes por edição

Média de 300 participantes.

Para quem: bebês, crianças, jovens e
adultos com T21, outras deficiências e
pessoas típicas. É aberta ao público.
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EVENTOS
MANO TALKS
O evento reúne os principais representantes,
profissionais e instituições que atuam com
pessoas com deficiência intelectual.
Conta com formato dinâmico e inovador, que
mescla palestras, rodas de conversa e
apresentações culturais para promover troca
de informações e conhecimentos.
Para quem: pessoas com síndrome de Down
e outras deficiências, profissionais,
instituições, sociedade.
Quando: maio
Média de 400 participantes por edição

FESTA JUNINA
Festa realizada com o objetivo de promover a
integração entre o Instituto (equipe técnica,
profissionais de saúde, educadores, entre
outros), educandos, familiares.
Trata-se de uma ótima oportunidade para
trabalhar a socialização e integração das
pessoas com deficiência intelectual, com a
sociedade, por isso a festa é aberta ao público.
Quando: junho
Média de 250 participantes no evento.

EVENTOS
MOSTRA DE
DESENVOLVIMENTO
A Mostra de Desenvolvimento é realizada
uma vez ao ano, como fechamento do ciclo.
O objetivo é apresentar às famílias e à
sociedade os resultados obtidos pelos
educandos (pessoas com síndrome de
Down e outras deficiências intelectuais)
no processo de desenvolvimento durante
o ano, através das atividades e programas
promovidos pelo Instituto Mano Down.
Quando: dezembro
180 participantes no evento.

PRÊMIO TALENTO APOIADO
O evento reúne empresas e profissionais
(educandos) incluídos no mercado de trabalho
através do Programa Talento Apoiado do Mano
Down.
O evento tem o objetivo de homenagear os
participantes do Programa Talento Apoiado empresas e profissionais; e promover a
integração, o compartilhamento de
aprendizados e vivências.
Quando: dezembro
27 participantes
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57
EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS
Eventos promovidos pelo Instituto Mano
Down e que contaram com a participação
de nossos educandos e da nossa equipe.

CURSOS, PALESTRAS E
EVENTOS EMPRESARIAIS
Em 2019 o Instituto Mano Down promoveu
diversos eventos internos de capacitação
para as famílias, educandos e equipe, tais
como:
Palestra Dra. Carolina Capuruçu.
Palestra Dr. Zan e Roberta Mustachi.
Rodas de conversas e palestras.
Comemoração aniversariantes do mês.
E, também, foi convidado a participar de
diversos eventos externos, com destaque
para:
Palestra PUC Minas – Psicólogo
Fórum Mineiro de RH
Fórum Inclusivo Boas Práticas
Workshop Alfabetização de Crianças
com Síndrome de Down
Lançamento TCross - Recreio
Evento Grupo Zelo

CURSOS, PALESTRAS E EVENTO
EMPRESARIAIS

MANO A MANO
O Projeto Mano a Mano foi criado com o objetivo de
promover a diversidade a partir da música, bem
como dar ao público uma experiência musical e a
possibilidade de contribuir com questões sociais.
Um dos propósitos do projeto é usar o poder que a
música tem para desmistificar a crença de que
pessoas com Down sejam menos capazes.
Em 2019 foram realizados 2 grandes shows, com a
participação do músico Eduardo Gontijo - Dudu do
Cavaco, músico com síndrome de Down; a orquestra
de Câmara Sesiminas, e grandes cantores brasileiros
O primeiro show foi realizado em agosto, no Teatro
Sesiminas, com a cantora Zélica Duncan. E o
segundo aconteceu em novembro, no Centro
Cultural Minas Tênis Clube, com o cantor Lenine. O
projeto tem criação e direção assinadas por
Pedrinho Alves Madeira.
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+4

MILHÕES

COMUNICAÇÃO E
MARKETING
A área é responsável pelo desenvolvimento de ações e
estratégias de comunicação e marketing do

ALCANCE

NAS REDES SOCIAIS
Pessoas alcançadas através das
redes sociais do Insituto Facebook, Linkedin e Instagram

52
MIL

Instituto Mano Down, com o foco em:
gestão e posicionamento da marca,
comunicação com as partes interessadas - pessoas
com síndrome de Down e outras deficiências,
famílias, equipe, profissionais, parceiros e doadores,
comunidade, imprensa e sociedade,
ações institucionais e sociais,
mobilização de parceiros e recursos,
eventos.
A atuação da área inclui a comunicação interna e
externa, marketing, gestão de conteúdo, marketing
digital, publicidade e propaganda e assessoria de

ACESSOS SITE
Pessoas que acessaram e
visualizaram o site do Instituto

imprensa.
Assim, busca desenvolver canais e processos que
proporcionem a comunicação cada vez mais assertiva
entre o Instituto e todas as partes interessadas e tem

288

como premissa dar visibilidade para as pessoas com
deficiência, destacando as suas capacidades e
potencialidades.
Além disso, a área também atua junto à mobilização de
recursos em busca da sustentabilidade financeira do
Instituto, sempre tendo como pilares:
Manter a transparência e alinhamento com todas as

IMPRENSA
Publicações espontâneas feitas na
imprensa - rádio, TV, jornais
impressos, portais e sites; com
menção direta ao instituto

partes interessadas .
Zelar pelo compartilhamento de conteúdos e de
informações relevantes para a sociedade.

9
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MOBILIZAÇÃO DE
RECURSOS
A área de Mobilização de Recursos tem como
propósito viabilizar ﬁnanceiramente a realização
de todos os projetos e buscar a sustentabilidade
financeira do Instituto Mano Down.

DOADORES
RECORRENTES

Através dele, as pessoas e empresas passam a ter a

599

oportunidade de contribuir com o
desenvolvimento das pessoas com Síndrome de
Down e outras deﬁciências intelectual.
Toda a arrecadação é destinada ao pagamento dos
atendimentos oferecidos e à manutenção da
infraestrutura do Instituto Mano Down.
Cada doador que apoia as ações e programas é um
agente de mudanças, que ajuda o Instituto a
promover o desenvolvimento de bebês, crianças,
jovens e adultos, dando a eles oportunidades para
que sejam atendidos, não ﬁquem nas ﬁlas de
esperas e, cada vez mais, sejam independentes e
incluídos de forma positiva na sociedade.
São várias as formas de contribuição:

DOADORES
CADASTRADOS EM
2019

369

LEGADO 21: contribuição mensal a partir de R$21.
Ao aderir ao Legado 21, além de ajudar a causa, o
doador passa a fazer parte de um Clube de
Benefícios, com descontos online em centenas de
estabelecimentos comerciais.
APADRINHAMENTO: contribuição mensal a partir
de R$100. O doador se torna padrinho de um dos
nossos educandos e passa a acompanhar o seu
desenvolvimento, recebendo relatórios periódicos
de todo o seu processo no Instituto.

DOADORES
CAMPANHAS
PONTUAIS
27

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
O Mano Down conta com equipe, formada
por jovens e adultos com deficiência
intelectual, que é experiente e capacitada
para oferecer os serviços de recepcionistas,
garçons, mestre de cerimônia, registro
fotográfico, massagem relaxante e realizar
apresentações culturais - teatro, show do
Dudu do Cavaco, coral, desfile, capoeira,
dança de Salão, zumba; entre outros.
Os serviços são realizados em eventos
culturais, feiras, simpósios, cursos, eventos
corporativos ou escolares, SIPATs, festas ou
aniversários.

PROJETOS DE LEI DE
INCENTIVO
O Instituto possui projetos aprovados na Lei de
Incentivo municipal, estadual e federal. Assim,
empresas e pessoas podem apoiar os nossos
projetos e obter a dedução do imposto de
renda.
Empresa tributada com base no Lucro Real
poderá deduzir 100% do valor de patrocínio,
respeitado o limite de 4% do imposto de renda
anual à pagar (IRPJ).
Para pessoa física, a lei permite que quem faz
a Declaração de Imposto de Renda Completa
(pessoa física) possa apoiar os projetos
culturais e ter a dedução do valor até o limite
de 6% do imposto normal devido.

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
CROWDFUNDING E AÇÕES
MOBILIZAÇÃO
Rifas, bingos e eventos solidários e
campanhas colaborativas pontuais,
promovidas ao longo do ano, com objetivos
de mobilizar recursos e garantir a
manutenção da infraestrutura e dos projetos
do Instituto.
A campanha mais representativa acontece
anualmente, entre novembro e dezembro,
com o DIA DO DOAR.

AGENDA ANUAL
A agenda anual tem o propósito de divulgar a
causa da síndrome de Down. Em 2020 o tema
escolhido foram as as diretrizes da ONU Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Além dos nossos educandos, contou com a
participação de outras ONGs e Instituições de
impacto.
A proposta da agenda é pautar temas sociais
de relevância e mostrar a representatividade
das pessoas com deficiência. Todo o valor
arrecadado é destinado para a produção da
agenda e manutenção dos projetos do Mano
Down
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CONQUISTAS
O ano de 2019 foi marcado por importantes avanços e
conquistas para o Mano Down.⠀

CERTIFICADO
PHOMENTA
Padrões de Transparência e Boas
Práticas Internacionais

Entre elas, podemos destacar

SELO E CERTIFICADO PHOMENTA
Atestam que o Instituto Mano Down é uma Organização
Certificada em Transparência e Boas Práticas Sociais.
A Phomenta é membro do Comitê Internacional do
Monitoramente de ONGs. Sua certificação segue os
princípios de ética do Comitê e tem como objetivo dar
confiança aos doadores sobre as práticas de
transparência e gestão das Organizações Sociais do
Brasil. Foram analisados quesitos de Gestão e
Governança, Potencial de Impacto Social, Transparência
na Informação Pública, Responsabilidade Financeira e
Sustentabilidade Econômica.

SELO DOAR
Padrão de Gestão e Transparência
do Terceiro Setor

SELO E CERTIFICADO DOAR
Atestam o padrão de gestão e transparência do terceiro
setor. Tem como objetivo incentivar, legitimar e destacar
o profissionalismo e a transparência nas organizações
não-governamentais brasileiras.

COMENDA DA SOLIDARIEDADE

COMENDA DA
SOLIDARIEDADE
Entregue à Coordenadora Geral
do Instituto, Lídia Lopes, e ao
educando e músico, Eduardo
Gontijo

Concedida pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, a
Comenda é uma homenagem ao trabalho social e
solidário realizado em 2019. O Instituto foi contemplado
com duas comendas, sendo uma para a Gestora Geral do
Mano Down, Lídia lopes, e uma para o educando e
músico, Eduardo Gontijo - Dudu do Cavaco.

CONQUISTAS
MOVIMENTO BEM MAIOR
O Instituto Mano Down foi selecionado entre 2 mil
projetos para participar da etapa final do 1º edital do
Movimento Bem Maior. E, após uma campanha
intensa realizada com as famílias e com os nossos
seguidores na Internet, alcançamos o 2º lugar na
votação disputada entre 100 instituições participantes.
Assim, conquistamos o apoio financeiro de R$ 100 mil,
que durante todo o ano ajudou a viabilizar a
realização de programas e atividades para
desenvolvimento de potencialidades das pessoas com
síndrome de Down.

MOVIMENTO BEM MAIOR
Conquistamos o edital, entre
milhares de ONGs para receber o
apoio financeiro.

CLASSIFCADO ENTRE AS
400 MELHORES ONGs 2019
O Instituto Mano Down foi classificado entre as 400 das
Melhores ONGs do Brasil em 2019, considerando a
transparência e gestão. A avaliação é feita pelo Instituto
Doar, agência O Mundo que queremos e a Rede
Filantropia, em parceria com Fundação Getúlio Vargas.

400 MELHORES ONGS
Avaliação de transparência
e gestão

ROCK.ORG DA ROCK CONTENT
O Instituto Mano Down foi escolhido para participar do
projeto piloto Rock. Org, uma iniciativa de impacto
social da Rock Content - uma das maiores empresas de
Marketing de Conteúdo, da América Latina. O objetivo
do projeto é gerar oportunidade de crescimento para
ações sociais e jovens. Por 6 meses o Instituto passou
por um processo de capacitação e mentoria em
marketing, gestão de pessoas e captação de recursos.

PROJETO ROCK.ORG
Fomos escolhidos para validar
projeto piloto de iniciativas de
impacto social
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COLÔNIA DE FÉRIAS
Conta com um programa de atividades
interessantes, planejadas e
estruturadas para proporcionar
aprendizado, socialização, recreação
organizada.
Transforma o tempo ocioso das férias
em descobertas, diversão, interação
social e vivência de novas experiências
Para quem: bebês, crianças, jovens e
adultos com síndrome de Down, outras
deficiências e, também, pessoas
típicas. É aberta ao público.
Quando: janeiro e julho
Média de 50 participantes por edição
9

PARCEIROS DA CAUSA
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