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Transformando vidas
e gerando impacto positivo
para a sociedade

10 ANOS TRANSFORMANDO VIDAS
Da história de amor de dois irmãos
nasceu o Instituto Mano Down,
organização social, que atua em Belo
Horizonte e há 10 anos vem gerando
transformações na vida das pessoas e
impactos sociais positivos.
O propósito do Mano Down é promover
o desenvolvimento e autonomia de
pessoas com síndrome de Down e
outras deficiências intelectuais e de
suas famílias, dando oportunidades para
que sejam incluídas e conquistem o seu
espaço na sociedade.

Em 2020 o Instituto atendeu mais de
250 famílias diretamente e milhares de
outras pessoas foram impactadas
indiretamente pelas ações e projetos
do Mano Down.

O Instituto também passou a participar
do Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência de Belo Horizonte e da
Federação Brasileira das Associações
de Síndrome de Down.
Da formalização legal do Instituto, à
reestruturação estratégica, o Mano
Down vem trabalhando para evoluir a
cada ano.
Para 2021 a expectativa é ampliar sua
atuação e capacidade de atendimento,
e trabalhar para a governança e
sustentabilidade financeira, com o foco
em transformar vidas e gerar impacto
positivo na sociedade.

LEONARDO GONTIJO
Presidente e Fundador Mano Down
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NOSSA TRAJETÓRIA

NOSSO CÍRCULO DE OURO

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Em 2020 o Instituto Mano Down iniciou parceria com a Baanko, em busca
do aprimoramento na contribuição para os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e metas correspondentes da ONU, através dos projetos e
atividades.
A partir dessa parceria foi realizado Diagnóstico primário, que traz uma
primeira visão de impacto baseado nos ODS, para iniciar a construção da
Análise de Impacto do Instituto Mano Down.
Para 2021, a meta é avançar nesse processo, para que o Mano Down possa
medir com mais efetividade as suas ações e seus impactos, bem como
assessorar a gestão em busca de melhores resultados de impacto social,
ambiental e econômico.
MAPA DE DIAGNÓSTICO ODS

O Mapa de Diagnóstico ODS da Baanko tem como objetivo trazer uma relação
estrita proporcional com cada objetivo, podendo assim retroalimentar a Teoria da
Mudança e o Planejamento Estratégico incluindo os pilares essenciais
considerando os impactos sociais, ambientais e econômicos.
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DIAGNÓSTICO PRIMÁRIO ODS
Veja algumas das ODS que se destacaram no Mapa de Diagnóstico ODS do
Mano Down, realizado pela Baanko:

Assegurar a educação inclusiva e equitativa,
e de qualidade, e promover oportunidades
de aprendizagem ao longo da vida para
todas e todos - 4.3, 4.5 e 4.a

Promover

o

crescimento

econômico

sustentado, inclusivo e sustentável, o
emprego pleno e produtivo e o trabalho
decente para todos

Tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes
e sustentáveis

Assegurar uma vida saudável e promover
o bem-estar para todos, em todas as
idades

ESG - SUSTENTABILIDADE
Em 2020 o Mano Down esteve muito focado em conhecer os critérios que
compõem o escopo ESG - Ambiental, Social e Governança; para começar a aplicálos em suas práticas de gestão e transparência, relacionamento com as partes
interessadas, projetos sociais, de inclusão e diversidade. Para 2021 o foco é
avançar no atendimento aos critérios ESG, através da gestão mais efetiva de suas
ações de sustentabilidade, com o objetivo de melhorar continuamente as suas
práticas sociais e de governança, além de progredir em possíveis práticas
ambientais.

AMBIENTAL
Apoio à Campanha Lacre do
Bem
Planejamento de coleta
seletiva

SOCIAL
Plano de "Gestão de Gente"
Integração de dados para
gestão das atividades e de
projetos - inclusão e
desenvolvimento
Participação no Conselho
Municipal - Pessoa com
Deficiência e FBASD
Assistência social para
famílias e equipe no
período da pandemia

GOVERNANÇA
Novo Conselho Fiscal
Formalização do Conselho
Consultivo Estratégico
Auditoria Externa Fiscal e
Contábil
Uso de ferramentas de
gestão - BSC, Diamante de
Estratégia
Programa de Aceleração
BTG SOMA
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GOVERNANÇA
Com o foco na governança, transparência, eficiência e
sustentabilidade financeira, em 2020 o Mano Down
renovou o seu Conselho Fiscal e passou a contar com
Conselho Consultivo Estratégico. Em 2021 a atuação dos
Conselhos será ainda mais efetiva, com o objetivo de
avançarmos cada vez mais em nossa gestão e
governança.

CONSELHO CONSULTIVO ESTRATÉGICO
É formado por executiva e executivos
qualificados, que doam o seu tempo e o seu
know-how para contribuir com a estratégia da
instituição. O Conselho se reúne mensalmente
para analisar a gestão e realizações do Instituto e
propor novas estratégias.

CONSELHO FISCAL
Atua na fiscalização e controle de Governança da
instituição, sempre com o foco na transparência
prestação de contas e atendimento das obrigações
legais e fiscais. É formado por membros
independentes que se reúnem periodicamente para
fiscalizar e cuidar da verificação do atendimento
das obrigações legais e estatutárias do Instituto.

Com muita honra recebi o convite para integrar, oficialmente, e
como Conselheiro, o Instituto Mano Down. Sempre acompanhei
tudo desde o inicio, inclusive como doador. A causa dispensa
comentários, tamanha nobreza. O comprometimento de todos
sempre foi visível. E o amor emanado flui por lá, como ar.
Mas, o que eu aprendi nessa jornada- e que quero crer que está só
começando; é que o ser humano pode ser incrível e que sonhar é o
primeiro passo para mudar o mundo. E por lá, não faltam sonhos!
FELIPE CHALFUN - Conselheiro Fiscal

GESTÃO - METODOLOGIAS
E FERRAMENTAS
O Mano Down entende que a gestão profissional é essencial para
consolidação e crescimento da instituição. Para isso, o Instituto vem
avançando, e buscará consolidar em 2021 a implementação e uso de
metodologias e ferramentas de gestão, para desdobramento de objetivos
estratégicos, acompanhamento de métricas e melhoria contínua dos
processos.

O Mano Down usou a Strategy Diamond,
ou Estratégia de Diamante, como ponto
de partida para o desenvolvimento de
uma estratégia integrada, abrangendo os
principais aspectos do negócio social.

BALANCED SCORECARD (BSC)
A metodologia ajuda o Mano Down a
enxergar de forma balanceada, todas as
métricas,
agrupadas
em
objetivos
estratégicos e que tenham uma relação
de causa e efeito entre elas.
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GESTÃO
PROFISSIONAL
Com Planejamento, o Instituto se prepara para em 2021
avançar na gestão e ter cada vez mais sustentabilidade,
para que possa ampliar a sua capacidade de atendimento
e de gerar impactos sociais positivos. E em 2020 contou
com parceiros estratégicos nesse processo:

O Mano Down se classificou entre as 6
instituições sociais para participar do BTG SOMA
- programa de mentoria e aceleração do terceiro
setor, promovido pelo BTG Pactual e ASID.

Através do Programa de Responsabilidade
Social Corporativa (RSC) da Unidas, o
Mano Down está recebendo mentoria
especializada nas áreas de marketing,
comercial e recursos humanos.

Também de forma voluntária, o Instituto Mano
Down recebeu mentoria de Gestão Financeira e
finanças da equipe do grupo Impacto.

CERTIFICAÇÕES
Sempre em busca de mais profissionalização de sua
Gestão, com o foco em governança, transparência,
sustentabilidade financeira e eficiência, em 2020 o Mano
Down conquistou as certificações e qualificações:

Padrão de Gestão e
Transparência do Terceiro
Setor

Padrões de Transparência
e Boas Práticas
Internacionais

Qualificação na etapa
entre as 400 melhores
ONGs do Brasil

Participação do edital do
programa Bem Maior
2019/2020⠀
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IMPACTOS
+250
EDUCANDOS ATENDIDOS
Bebês, crianças, jovens e adultos
com síndrome de Down e outras
deficiências intelectuais
participantes dos programas e
atividades do Mano Down

+1MIL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Em 2020 entregamos mais de 1 mil
cestas básicas de alimentos e kits de
higiene para as famílias de nossos
educandos e equipe de profissionais do
Mano Down, em virtude da pandemia.

SOCIAL
A atuação do Instituto contempla todas as fases de vida das pessoas
com síndrome de Down e outras deficiências. São mais de 250
pessoas de 17 cidades de Minas Gerais, atendidas diretamente em
2020. E a expectativa é ampliar a estrutura física e organizacional
para que possa atender, pelo menos, 450 pessoas em 2021.

PESSOAS IMPACTADAS DIRETAMENTE
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PESSOAS IMPACTADAS INDIRETAMENTE
São milhares de pessoas impactadas indiretamente pelas ações e projetos do
Mano Down em todo Brasil e no exterior, entre famílias dos educandos,
pessoas que participaram (presencialmente ou virtualmente) dos nossos
eventos, palestras e cursos, além de visitas recebidas em nossa instituição e
que interagem com a nossa equipe por canais digitais.

500.000

500 MIL

400.000

300.000

200.000

100.000

0

2018

2019

2020

Meta 2021

SERVIÇO SOCIAL
Em 2020 a área de Serviço Social teve um
papel muito importante junto às famílias de
educandos e também da equipe do Mano
Down. Diante do cenário desafiador da
pandemia, mais que nunca foi necessário
prestar
assistência
e
oferecer
a
solidariedade para famílias que estavam
desamparadas.

Mais de 70 intervenções do Serviço Social.
considerando: avaliações socioeconômicas,
atendimentos
com
orientações
e
encaminhamentos,
intervenções
para
articulação com a rede socioassistencial,
reuniões da Roda Familiar do Talento
Apoiado.

Mais de 1 mil cestas básicas e kits de
higiene entregues para famílias de
educandos e para equipe do Mano Down, de
abril a dezembro de 2020. Todos os
materiais foram doados por parceiros e
apoiadores.
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ATENDIMENTOS DE
SAÚDE - INTERVENÇÃO
PRECOCE
A intervenção precoce é uma abordagem terapêutica realizada com o objetivo
de promover e potencializar o desenvolvimento motor, cognitivo, a autonomia e
a comunicação de crianças com Síndrome de Down. No Instituto Mano Down, as
especialidades que integram a intervenção precoce são fisioterapia, terapia
ocupacional e fonoaudiologia. Os atendimentos são oferecidos gratuitamente e,
mesmo no período de pandemia, continuaram a ser feitos de forma virtual. Em
2020 foram 3.117 atendimentos realizados.
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FONOAUDIOLOGIA

FISIOTERAPIA

Fortalecimento orofacial

Fortalecimento muscular
do corpo

3.000

4.000

5.000

1080

TERAPIA
OCUPACIONAL
Relação com o meio, interação

INCLUSÃO
ESCOLAR
INTERVENÇÃO
PEDAGÓGICA
Em 2020 o Instituto entrou na nova fase do
Programa de Inclusão Escolar com as
oficinas integradas e multidisciplinares
(terapia
ocupacional,
fonoaudiologia
pedagógica e psicologia) para crianças e
ações de intervenção junto às escolas,
profissionais da educação e famílias.
Foram
realizadas
150
intervenções
pedagógicas, incluindo: oficinas, lives,
palestras, orientações e atendimentos às
famílias
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VIDAS
TRANSFORMADAS

A Larissa chegou no Mano Down com apenas
alguns meses de vida e não conseguia sustentar
o pescoço. Com a intervenção precoce e o
grande engajamento da família, Larissa está
andando e em 2020 teve mais uma conquista de
autonomia: aprendeu a comer sozinha.

Caio foi um dos nossos educandos que em 2020
conseguiu dar os seus primeiros passinhos.
Aprender a andar é uma das primeiras conquistas
importantes de autonomia das pessoas com
síndrome de Down.

Quando entrei no Mano Down e vi como era a instituição, o
propósito e o clima, percebi naquele momento que eu queria estar
ali. E hoje percebo que foi a melhor escolha da minha vida.
Fazer parte de uma equipe maravilhosa e poder contribuir com o
desenvolvimento dos educandos de alguma maneira, me faz
perceber o quanto o Mano Down faz parte e transformou a minha
vida. E eu sigo trabalhando com o que eu Amo, com o objetivo de
também poder transformar a vida de todos! Um passo de cada vez
estamos construindo um lugar melhor.

GABI - Terapeuta Ocupacional

"Maria Laura começou as terapias no Mano Down com 8
meses, após cirurgia cardíaca. Era como um bebê de um mês,
toda molinha. Mas graças a Deus, tivemos a oportunidade de
sermos acolhidos em um local onde existem não somente
profissionais, eles foram anjos em nossas vidas. Sabiam que
não seria fácil a nossa jornada, mas que seria gratificante se
pudéssemos acreditar e incentivar a Maria Laura todos os
dias. Todos sempre muito amáveis, sorridentes, carinhosos,
sempre atendendo com atenção, dedicação e amor! E com a
pandemia não foi diferente, mesma atenção e dedicação.
Toda semana recebemos ligações das terapeutas que nos
orientam e nos dão sugestões de atividades que gravamos e
enviamos para análise e retorno. Até aqui o nosso muito
obrigada! Vocês fazem a diferença no mundo e fizeram em
nossa família e na vida da Maria! Hoje sabemos que Maria
Laura vai voar longe, ela nos surpreende a cada dia com sua
inteligência, esperteza e alegria! Que Deus continue
abençoando a todos vocês, ao Instituto Mano Down e toda
essa equipe maravilhosa!"

FABIANA BARROS
Mãe da educanda Maria Laura

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.

48

800
HORAS

OFICINAS

EDUCANDOS

Em 2020 oferecemos diversas
modalidades de oficinas: capoeira,
zumba, dança de salão, culinária,
teatro, slackline, influenciador
digital, xadrez, mobilização para
autonomia, yoga, canto, percussão
(P), passarela (P), cão terapia (P) e
fotografia (P). Em virtude da
pandemia, passamos a realizar as
oficinas através de plataforma
digital.

Em 2020 tivemos 48 educandos
ativos participando das oficinas
culturais e esportivas, mesmo com
o formato on-line. Ao todo foram
oferecidas mais de 800 horas de
oficinas. Para 2021 a meta é
ampliar o número de educandos
participantes (74) e a quantidade
de oficinas oferecidas (23),
aumentando assim, o número de
horas de oficinas (2000)

P - Oficinas oferecidas apenas em formato presencial, entre fevereiro e março de 2020.

INCLUSÃO NO MERCADO
DE TRABALHO
O Programa Talento Apoiado promove a inclusão no
mercado de trabalho de jovens e adultos com deficiência.
O programa está centrado na metodologia do Emprego
Apoiado e possui 3 pilares: pessoa com deficiência, a família
e a empresa. Para isso, possui planejamento focado em
potencializar as capacidades do indivíduo e buscar apoios e
tecnologias junto às empresas para propiciar melhores
práticas de inclusão. Em 2020, em virtude da pandemia, o
programa buscou manter os postos de trabalho e promover
atividades de apoio para os profissionais e suas famílias.

PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA INCLUÍDOS
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VIDAS
TRANSFORMADAS

Helga é massoterapeuta profissional, mas nunca
tinha conseguido atuar na área. Hoje ela tem o
seu próprio espaço de atendimento e em 2020
começou a atuar profissionalmente em ações
promovidas por grandes empresas. Além disso,
constantemente é convidada para lives e
entrevistas.

Quando chegou no Mano Down, a Isabela não se
a reconhecia como uma pessoa com Down e não
gostava de conviver com pessoas com T21. Com o
apoio de nossa equipe multidisciplinar, hoje ela
se reconhece como pessoa com Down e hoje
publica vídeos nas redes sociais falando sobre
inclusão e aceitação

Vitória sempre teve o sonho de ser modelo.
Depois que entrou para o Mano Down ela se
tornou modelo e influenciadora digital. Já atuou
em diversas campanhas publicitárias e fez até
clipes musicais. Em 2020 ela foi convidada para
participar da campanha de lançamento de uma
coleção, desenhada por uma pessoa com Down.

"O que chama a minha atenção no Mano Down, além do
acolhimento das pessoas com deficiência intelectual, é o
trabalho realizado com a família destas crianças e
jovens. Acredito que a inclusão deva começar dentro de
casa, não só com a aceitação mas, principalmente, com
o incentivo. Todo indivíduo tem habilidades e
competências que podem ser desenvolvidas e
potencializadas. Posso afirmar que os jovens apoiados
por seus familiares e que passaram pela capacitação no
Mano Down são extraordinários! E que são capazes de
promover uma grande transformação nas nossas
empresas!”

MARIA FERNANDA - INSTITUTO MRV

EVENTOS
Os eventos promovidos pelo Mano Down têm como foco promover
a conscientização sobre a causa da inclusão, além de propiciar a
socialização, integração e troca de experiências, entre educandos,
familiares, profissionais, instituições e sociedade. Em 2020,
mesmo com o desafio da pandemia, o Instituto inovou e continuou
a promover eventos levando um pouco de alegria, proximidade e
muito conteúdo relevante para todos!
EVOLUÇÃO NÚMERO DE EVENTOS POR ANO
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COLÔNIA DE FÉRIAS
A Colônia de férias é um programa de atividades
estruturadas para proporcionar aprendizado,
socialização, recreação e descobertas! É realizada
2 vezes ao ano. Em virtude da pandemia, em
2020 realizamos apenas a edição de janeiro, que
contou com a participação de mais de 60 pessoas.

MÊS DA T21
O mês de conscientização do Dia Internacional da
síndrome de Down conta com uma vasta
programação de eventos - palestras, rodas de
conversa, workshops, atividades culturais e
esportivas. Em 2020, contou com eventos
presenciais (até 12/03) e depois eventos on-line.

75

EVENTOS

FESTA JUNINA DRIVE THRU

FESTIVAL ITALIANO

Com toda segurança, as famílias
foram de carro e compraram os
quitutes de festa junina. A festa
teve a presença de um casal do
Núcleo Mineiro de Cultura Feijão
Queimado, o mais premiado grupo
de quadrilha junina de Minas
Gerais, que fez a apresentação da
varanda da Casa. Tivemos também
uma novidade, a “Cortina do
Abraço”, uma forma segura pra
matar a saudade dos abraços

Músicas, massas e inclusão. Essa
foi a proposta do Festival Italiano,
que buscou levar alegria para as
famílias. O projeto cultural foi
realizado em agosto. Ele foi
transmitido pelo Youtube e contou
com atrações musicais - banda
Comarca 5.2 e Dudu do Cavaco;
e de gastronomia - Chef Carol. No
Festival foram comercializados,
em esquema drive-thru e delivery,
massas e vinhos.

LIVE DE ANIVERSÁRIO - DUDU E MANO DOWN

Em 2020 tivemos 48 educandos
Live musical e gastronômica
para celebrar
os 9 anos
ativos participando
das oficinas
de atividades do culturais
Instituto Mano
Down emesmo
30 anos
de
e esportivas,
com
Ao contou
todo foram
vida do Dudu doo formato
Cavaco. on-line.
O evento
com
oferecidas mais de 800 horas de
grandes atrações, como o músico Marco Túlio – Jota
oficinas. Para 2021 a meta é
Quest, e a banda Comarca
além de
amplir 5.2,
o número
deoutros
educandos
convidados especiais.
Na gastronomia
com
participantes
(74) e contamos
a quantidade
oficinas
oferecidas
(23),
a Chef Val Coimbra e odeChef
Michel
Lotti , prepararam
aumentando assim, o número de
pratos típicos e a feijoada à mineira, que
horas de oficinas (2000)
foi comercializada através de Drive -Thru.
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EVENTOS
MANO TALKS - INTERNACIONAL
A 3ª Edição do evento contou com a participação
do professor Miguel López Melero - um dos mais
respeitados estudiosos do mundo sobre educação
para pessoas com deficiência. O evento aconteceu
em formato híbrido - presencial com restrição de
público e on-line com transmissão pelo Youtbube,
e contou com a participação de quase 400
pessoas.

CIRCUITO CULTURAL E
CIRCUITO INFANTIL
O Circuito Cultural aconteceu em
setembro, em comemoração ao Dia
da Pessoa com Deficiência. Ele
contou com oficinas culturais para
jovens e adultos. Já o Circuito
Infantil aconteceu em novembro e
contou com atividades interativas
voltadas para pais e responsáveis
por bebês e crianças, profissionais
da educação e da saúde.

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 durante o ano.
Em 2020, prezando pela segurança
de todos, fizemos uma visitação
recreativa e individual na Casa
Modelo, e exibição das atividades
por vídeo, com o compilado anual.

REPRESENTATIVIDADE
Com o objetivo de promover a visibilidade da causa da inclusão e a
representatividade das pessoas com deficiência intelectual, o
Instituto Mano Down vem desenvolvendo diversas ações para ampliar
a sua presença digital e nos demais meios de comunicação. O
trabalho de comunicação e marketing também tem o propósito de
manter a transparência e o alinhamento da instituição com todas as
partes interessadas e zelar pelo compartilhamento de conteúdos e de
informações relevantes para a sociedade.

SEGUIDORES REDES SOCIAIS
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VISIBILIDADE
Em 2020 o Mano Down contou com parceiros
estratégicos que viabilizaram campanhas para
divulgar seus projetos e a causa da inclusão.

RÁDIOS E TV
Em parceria com o grupo Bel, foram veiculadas
campanhas e boletins nas rádios 98FM e CDL-FM
em Belo Horizonte e região, e em emissoras de TVs
(afiliadas da Record), em Minas Gerais. De junho a
dezembro foram realizadas mais de 100 inserções
por mês. O Instituto também contou com a parceria
das rádios ExtraFm e Transamérica para veiculação
de campanhas em novembro e dezembro.

MÍDIA AEROPORTUÁRIA
Por meio de parceria com o grupo JChebly/Neooh e
com a empresa Kallas, o Instituto Mano Down
conseguiu viabilizar campanha de divulgação nos
principais aeroportos
e alguns terminais
rodoviários do Brasil. A campanha conta com
inserção em painel de LED e em carrinhos de
bagagem. As campanhas foram iniciadas em
dezembro e têm previsão de término para março
de 2021.

MÍDIA ESPONTÂNEA
Com o trabalho de assessoria de imprensa, o
Instituto Mano Down registrou mais de 200
menções diretas aos seus projetos e ações em
publicações de imprensa (rádio, jornal, portais,
revistas, TVs), de forma espontânea.

PESQUISA PERFIL DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Em 03/12/2020, data em que foi comemorado o Dia da Pessoa com Deficiência,
o Instituto Mano Down promoveu uma coletiva de imprensa para apresentar os
dados da Pesquisa sobre o Perfil da Pessoa com Deficiência, em Belo Horizonte.
A pesquisa foi conduzida pelo Instituto Vox Populi e entrevistou cerca de 2 mil
famílias, em Belo Horizonte, entre os meses de outubro e novembro de 2020.
A iniciativa foi pioneira no Brasil e teve como objetivo buscar ter dados mais
assertivos sobre as pessoas com deficiência, uma lacuna que há muito tempo
dificulta políticas públicas para as pessoas com deficiência.
Os dados da pesquisa foram disponibilizados para imprensa e órgãos públicos e
estão disponíveis gratuitamente a todos que tiverem interesse.

PESQUISA
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SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA
Além de produtos e serviços, o Instituto conta com
doadores (PF), parceiros e investidores (PJ) que apoiam
financeiramente a instituição.
Pensando na ampliação de seu impacto na sociedade, em
2021 o Instituto buscará captar novos apoiadores para
garantir a sua sustentabilidade financeira.

EVOLUÇÃO DOADORES (PF)

1,1 MIL

Meta 2021
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MOBILIZAÇÃO DE
RECURSOS
A Mobilização de Recursos tem como propósito viabilizar
ﬁnanceiramente a realização de todos os projetos e buscar a
sustentabilidade financeira do Instituto Mano Down. Para isso, sempre
busca desenvolver campanhas e oferecer formas diferentes para obter
receitas e viabilizar a contribuição de pessoas e empresas.

LEGADO 21

APADRINHAMENTO

Contribuição mensal a partir
de R$ 21. Ao aderir, o
doador passa a fazer parte
de um clube de benefícios,
com descontos em milhares
de estabelecimentos
comerciais.

Contribuição mensal em que
o doador se torna padrinho
de um dos educandos e
passa a acompanhar o seu
desenvolvimento, recebendo
relatórios periódicos.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CROWDFUNDING

Palestras, shows,
apresentações, serviços de
garçons e recepcionistas,
realizados por nossos
educandos e equipe em
eventos sociais e
empresariais.

Campanhas de doação
pontuais. A mais
representativa acontece
anualmente, entre novembro
e dezembro, com o
DIA DO DOAR.
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MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
Conheça mais algumas formas de contribuição para os projetos e
atividades do Instituto Mano Down, voltadas para empresas e doadores
comuns (pessoa física).

ANIVERSÁRIO SOLIDÁRIO

BRINDE SOLIDÁRIO

Qualquer pessoa pode trocar
o presente de aniversário
por doação. Para isso, a
nossa equipe cria uma
página personalizada para o
aniversariante receber as
doações.

As empresas são convidadas
a trocar os presentes e
brindes corporativos,
oferecidos a parceiros e
clientes, por doações para o
Instituto Mano Down.

DOAÇÃO CARTÃO

LOJINHA MANO DOWN

Basta a pessoa cadastrar o
cartão de crédito para doar
centavos arredondados de
sua compra. Os
arredondamentos variam de
R$ 0,01 até R$ 0,99 por
compra.

Livros, blusas, adesivos,
planner e muito mais. Ao
comprar produtos do Mano
Down a pessoa contribui
com o projeto. As compras
podem ser feitas pelo site
ou na Casa Modelo.

MOBILIZAÇÃO DE
RECURSOS

PROJETOS DE LEI DE INCENTIVO
O Instituto possui projetos culturais e esportivos
aprovados nas leis de Incentivo estadual e federal.
Assim, empresas e pessoas podem apoiar os nossos
projetos e obter a dedução do imposto de renda.

DOAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PF e PJ
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
possa apoiar os projetos e ter a dedução do valor
até o limite de 6% do imposto normal devido.

CAMPANHAS EMPRESARIAIS E MATCHFUNDING
Campanhas pontuais e personalizadas realizadas
com empresas. Elas podem acontecer através de
doação direta da empresa ou com ações para
estimular a contribuição de colaboradores. Na
campanha de Machtfunding, a cada doação feita
pelo colaborador, a empresa também faz uma
doação, dobrando o valor da contribuição.

33

SELO AMIGA
MANO DOWN
Com o objetivo de valorizar as iniciativas para a
inclusão das pessoas com deficiência, em
especial a Síndrome de Down, o Instituto Mano
Down criou o Selo Empresa/Pessoa Amiga do
Mano Down.
A Iniciativa pretende estimular e reconhecer
práticas de pessoas e empresas, que promovem
e apoiem a causa da inclusão social.
Para a conquista do selo, a pessoa ou empresa
precisa atender, pelo menos 2, dos 4 critérios:
promover a diversidade, ações voluntárias,
investimento social e dar oportunidades para
pessoas com deficiência intelectual, com a
contratação de profissionais ou outras práticas.
Em 2020 foram contempladas 31 empresas e
12 personalidades.

SELO 2021

EMPRESAS AMIGAS DO
MANO DOWN 2020
98 FM,
Banco Inter,
Barbosa Freire,
BH obstáculos,
BTG Pactual
Casa Montti,
CCR,
Direcional Engenharia
2Gether,
Grupo JChebly/Neooh,
Grupo Zelo,
Inova BH,
Kallas Mídia,
Laboratório Aché,
Lacerda Diniz e Senna,
Materdei,

Matrix do Brasil,
Minasligas,
MRV,
Nova Safra,
Patrus Transportes,
Serendipidade,
Soul Sports,
Super Globo,
Telefônica Vivo,
TiDelso,
Track.co,
Tracktbel,
Unidas,
Unilever,
Vilma

Publicação nas redes
sociais, feita por Rubens
Menin - Co-fundador e
presidente da MRV
Engenharia, sobre a
conquista do Selo
Empresa Amiga do Mano
Down
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PESSOAS AMIGAS DO
MANO DOWN 2020
Alexandre Martins
Antônio Guerardi,
Arthur Bossolli,
Bruno Carneiro,
Caíque Valério,
Cristiano Lobo,

Gatti,
Leo Jchebly,
Marco Antônio Gomes,
Rafael Carneiro,
Ricardo Almeida,
Rodrigo Gallas,
Samy Danna

Quando fui convidado a conhecer o Instituto Mano
Down, fui com o coração preparado para ajudar.
Queria muito contribuir porque já conhecia a
reputação de transformadores de vidas que o nome
carrega. Eu me preparei para uma reunião com o Léo
pensando em tudo que eu poderia oferecer ao
Instituto. Foi talvez o meu primeiro e maior erro.
Neste um ano de parceria, fui eu quem foi ajudado.
Eu me sinto uma pessoa muito melhor. Mais preparada
para um mundo diverso e em constante evolução
graças ao olhar desinteressado que o Instituto nos
ensina a ter. A cada postagem, a cada conversa, a cada
missão... uma nova lição. E a mais importante de todas
é que, mesmo quando cheguei cheio de perguntas,
aprendi que o que interessava mesmo é que "a
resposta seja o Amor".
Gratidão, isso resume minha relação com o Instituto.
BRUNO CARNEIRO - CEO na Black Sheep - Embaixador
do Instituto Mano Down

QUEM FAZ O
MANO DOWN
Contamos
com equipe multidisciplinar e diversa, formada por
colaboradores, voluntários e parceiros, de diferentes áreas de formação
e atuação.
E a expectativa é contar com um quadro com mais profissionais em
2021, principalmente lideranças estratégicas.

EVOLUÇÃO COLABORADORES
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PERFIL DA EQUIPE
MANO DOWN
O Mano Down é um espaço de inclusão e diversidade. E, para entender
o quanto a diversidade está presente em nossa equipe, foi realizada, em
2020, uma pesquisa de levantamento quantitativo e qualitativo das
principais características dos nossos colaboradores. Foram diversos
temas levantados, tais como: Idade, religião, cor, gênero, orientação
afetiva, onde mora, escolaridade, meio de transporte até o Mano Down,
renda e moradia, perfil da moradia, quanto tempo trabalha no Instituto,
relação com os colegas de trabalho, como o colaborador enxerga a
própria atuação, entre outros. Apresentamos algumas informações da
pesquisa, para que você conheça um pouco mais sobre a nossa equipe:

IDADE

ESCOLARIDADE
18 a 25
12.5%

+ de 45
18.8%

Ensino médio
Superio incompleto
Superior completo

36 a 45
25%

0

26 a 35
43.8%

GÊNERO

0

5

10

COR
Outro
6.3%

Masculino
18.8%

Preta
6.3%

Parda
43.8%

Branca
43.8%
Feminino
75%

15

PERFIL DA EQUIPE MANO DOWN
ORIENTAÇÃO AFETIVA
SEXUAL

RELIGIÃO / CRENÇA

Não acredita
5.6%

Não respondeu
11.8%

Politeísta
5.6%

Bissexual
5.9%

Homossexual
11.8%

Não pratica
22.2%

Heterossexual
70.6%

Católico
44.4%

Espírita
11.1%

Evangélico
11.1%
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VOLUNTÁRIOS
O Mano Down possui um programa de voluntariado que busca agregar
profissionais que estejam interessados e dispostos a contribuir com os projetos,
atividades e para a estratégia do Instituto. Em 2020, além do próprio banco de
talentos, o Mano Down contou com contribuições significativas de voluntários
dos programas do Volunt, de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) da
Unidas e da Impacto.
Para 2021, o foco é ampliar ainda mais a participação de voluntários em
atividades cotidianas, na implementação de novos projetos ou na melhoria
contínua da estratégia. Os interessados em participar do Programa de
voluntariado, podem se cadastrar em nosso banco de talentos e ter uma
experiência rica em aprendizados pessoal e profissional, inclusão e networking.

EVOLUÇÃO Nº DE VOLUNTÁRIOS
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"Nada sobre nós, sem nós”. O lema das pessoas com
deficência é , também, um pilar para o Mano Down e
está presente em todas as suas ações. É por isso que o
Instituto tem hoje em seu quadro de profissionais a Maly.
Maly é uma pessoa com síndrome de Down. Ela tem 61
anos e atua no Mano Down auxiliando nas demandas da
área administrativa e, também, no Café do Mano espaço de interação e inclusão aberto a toda
comunidade. Há algum tempo as estatísticas mostravam
uma expectativa de vida super baixa para as pessoas
com Down. Maly é um dos exemplos, do quanto isso está
mudando a partir de cuidados com a saúde,
oportunidades de estímulos para o desenvolvimento e o
bem-estar físico e emocional!

Foto de registro da Festa
de aniversário de 60 anos
da Maly em 2020

ALGUNS PARCEIROS DA CAUSA

ALGUNS PARCEIROS DA CAUSA
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FUTURO
+pessoas
atendidas

+inclusão
escolar

+inclusão no
mercado de
trabalho

+empreendedores
sociais

VISÃO DE FUTURO
Construir, consolidar e crescer. Esta é a perspectiva do Instituto Mano Down para que
consiga alcançar o seu propósito de trocar a palavra exclusão, pela palavra oportunidade.
Para 2021, temos como norte consolidar a nossa metodologia de desenvolvimento
potencializado, ampliar a infraestrutura para ter capacidade de aumentar o número de
educandos atendidos e consolidar a Governança.
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INSTITUTO MANO DOWN
COMPOSIÇÃO ESTRATÉGICA
Presidente
Leonardo Gontijo
Vice-Presidente
Carolina Mota

Conselho Fiscal
Felipe Chalfun
Jefferson Amaral
Paulo Machado
Conselho Consultivo e Estratégico
Alice Gonzaga Carsalade
André Jacques Luciano Uchôa Costa
Camilo Romanha
Luis Fernando Porto
Lucas Miranda

INSTITUTO MANO DOWN
Rua Japão, 180 - Alto Barroca
Belo Horizonte - Minas Gerais
contato@manodown.com.br
(31) 3371-3739
www.institutomanodown.com.br
Facebook: @manodown
Instagram:@institutomanodown

AJUDE O MANO DOWN
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Respeite as diferenças
Fazendo a diferença!

www.manodown.com.br
@institutomanodown
@manodown

