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0 lnstituto Jutta
Batista da Silva (IJBS)
euma entidade sem
fins lucrativos,
fortalecido por suas
associa~oes de
voluntarios
localizadas em 11
munidpios da Regiao
Serrana do Estado.

Criado com a mis~o de fomentar o voluntariado e assim
contribuir para o bem-estar social o desenvolvimento econOmfco de dezenas de comunidades locals, o lnstltuto fol
fun dado em 14 de junho de 1983 pela senhora Jutta Batista da Silva. Nessas tr~s d~cadas de exls~ncla, a entldade
cresceu e se fortaleceu, congregando hoje uma grande corrente solldarla (de apoladores, parcelros e amlgos), capaz
de multlpllcar gestoes de amor e dedlca~o. levan do esperant;a a centenas de famllias assistidas pelos projetos socia·
isapoiados pelo IJBS.
Asede do Institute fica localizada em Venda Nova do lmi·
grante, no interiordo Espfrito Santo, on de, por meio dos recursos provenientes do trabalho do voluntariado, sao deli·
beradasasa.;6es que resultam na realiza.;ao e no suporte dire to ou indireto de benfeitorias em creches, asilos, escolas,
hospitais, entre outros aparelhos de relevancia social situa·
dos na Regiao serrana. Pelo imp acto de suas a\;oes, a enti·
dade~ reconhecida pela qualidade nos produtos desenvol·
vidos em cada assoda~o. al~m de ser percebida pela sodedade com serledade.
0 IJBS trabalha com quatro grandes elxos de atua\;:lo.

S~o eles: voluntarlado, sustentab!Udade, socloeducaclonal
e a capta~o de recursos. Esses elxos s&o voltados para as
~reas de fomento, confec~o e comercializa~o de produ·
tos de artesanato, capta~o de recursos e ainda a realiza·
~ode projetos sociais com foco em colaborar no desenvol·

vimento integrado das comunidades locais.

''

Empreender em
qualquer segmento
demanda esfo~s. mas
na 6rea social h6 o
desaflo constante de
conqulstar e motlvar
pessoas. Sem contar
com a solldarledade dos
amlgos, famll1ares e das
empresas nio e possfvel
avan~ar em programas
tio vitals para fazer
deste mundo um Iugar
maisjusto.

''

Atuar no terceiro setor exige lideranc;a, olhar humanitario, inventividade, planejamento para captar mao de obra, recursos financeiros e, clara, uma
boa dose de otimismo. Grac;as ao compromisso de
uma ampla rede de voluntaries, parceiros e amigas, o Institute Jutta Batista da Silva tem conseguido empreender e gerir projetos importantes para
sua sustentac;ao, bem como oferecer apoio as 23
associac;6es e grupos voluntaries apoiados atualmente pela entidade.
0 ano de 2017 impos uma serie de desafios para
toda a sociedade eo Terceiro Setor nao ficou de fora das grandes lutas. Trabalhamos arduamente para transpor as barreiras impostas pela recessao economica. Nos profissionalizamos e aprimoramos ainda mais os projetos sociais, como tambem a captac;ao de parceiros, recursos eo artesanato produzido. Um dos destaques, sem duvida, foi a abertura
da loja Da Tutte Mani, no distrito de Sao Paulinho,
em Domingos Martins, onde a entidade passou a
expor seus produtos. 0 locale administrado pelo
Institute Jutta Batista da Silva e tem potencializado as vend as, contribuindo de forma relevante para sua sustentabilidade e das obras apoiadas.
Outro ganho importante em 2017 foi a qualificac;ao do trabalho manual elaborado pelas voluntarias da Escola de Bordados. Atraves do projeto
Brasil Original do Sebrae-ES, com curadoria do designer e tecelao Rena to lmbroisi, o Institute Jutta
Batista da Silva divulgou uma de suas principais Fontes de renda, o bordado, na exposic;ao nacional"A
Casa Bordada", realizada em Sao Paulo. 0 artesanato expos to no local foi desenvolvido pelas voluntarias participantes que, incentivadas por lmbroisi
e pela consultora Jacqueline Chiabay, tiveram o
empoderamento de criar e sol tar a imaginac;ao.

Ja a Escola de Bordados, em parceria com o
SESI, ofertou 30 cursos gratuitos, beneficiando
473 pessoas de menor poder aquisitivo, o que tambern resultou na captac;ao de novas voluntaries.
Destaque, ainda, para o Projeto Turma, coordenado pelo IJBS. Por meio desta iniciativa foi possfvel oferecer a dezenas de crianc;as e adolescentes a
oportunidade de aprender artes, esportes e, sobretudo, a tamar posse e expressar seus sonhos,
abrindo o horizonte de cada participante sabre as
chances de pertencimento, crescimento profissional, pessoal e emocional.
A iniciativa levou, inclusive, um adolescente de
17 a nos a disputar a Copa lntegrac;ao lnternacional
de Karate, em Punta Del Este, no Uruguai, e a conquistar duas medalhas de bronze. Nosso Paulo Felipe do Nascimento da Silva e motivo de muito orgulho, pois, com seu empenho, dedicac;ao e talento,
tornou-se o Campeao Estadual em sua faixa eta ria
e e exemplo para OS demais integrantes.
Como podemos perceber, o ano que passou foi
muito produtivo e resultados importantes para a
sociedade capixaba foram alcanc;ados. Mas ainda
ha muito o que fazer!
Agradecemos a todos, irrestritamente, que contribufram em 2017 para com as causas do Institute
Jutta Batista da Silva. Somas uma entidade forte,
atuante, cheia de desafios e, por isso, estamos a todo tempo buscando mao de obra e recursos. Agradecemos ainda ao nosso Voluntariado que faz toda
a ponte de apoiojunto as obras sociais dos 11 municfpios on de atuamos.

Queremos continuar contando e
ampliando parcerias em 2018.
Junte-se a nos.

0 Institute Jutta Batista da Silva (IJBS)
assessora 23 Associa~oes ou grupos de
voluntaries organizados em 11 municipios
da Regiao Serrana do Espirito Santo.

Por meio do movimento
voluntariado organizado,
treinado e orientado
continuamente que o IJBS
auxilia em demandas sociais
das comunidades,
contribuindo para
mini mizar os problemas
que sao identificados pelos
pr6prios voluntaries que

colaboram com seu
trabalho, ou com produtos
e equipamentos comprados
com o resultado da venda
de artesanatos, de
campanhas e eventos.
A assessoria acontece por
meio da realiza<;ao dos
projetos e atividades a
seguir:
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Grupo de Voluntarios
Pro Pestalozzi de Santa Teresa

Associar;ao das
Voluntarias de Afonso Claudio

Associac;:ao das
Voluntarias de
Santa Teresa
Grupo de Voluntarias
de Varzea Alegre

Associar;ao de
Voluntarias de
Santa Maria de Jetiba

Associac;:ao das Voluntarias
Viva a Vida de Alfredo Chaves
Grupo de Voluntarias de Matilde

Associac;:ao das Voluntarias
Pr6-Hospital Padre Maximo
Grupo de Voluntarios do
lnstituto Caminhos da Razao
Grupo de
Voluntarias
Contadoras
de Hist6rias

Associac;:ao das
Voluntarias da
APAEVNI

Grupo de Voluntarios
do Projeto Turma
Grupo de Voluntarias da
Escola de Bordados

Associac;:ao das Voluntarias
Gotinhas de Amor
Associac;:ao das
Voluntarias
Maos Solidarias de
Boa Esperanc;:a

Um dos pllares do lnstltuto Jutta Batista da Silva
OJBS) e 0 voluntariado. Por isso. a entidade desen·
volve uma serie de projetos e a¢es de capacitay'jo
e engajamento social em todo o seu raio de atua·
y'jo, na Regiao Serrana do Espfrito Santo. 0 IJBS as·
sessora 23 associac;oes e/ou grupos de voluntarios.
Sao cerca de 1.200 pessoas contribuindo todos os
dias para servir ao proximo, por meio da confecy'jo
de artesanatos e de outros trabalhos importantes
para amparo as obrasassistidas.

o projeto ·Fomento e Aprendizagem• foi criado
com a finalidade de capacitar, acompanhar e sensi·
biUzar toda a ampla rede de voluntaries, vlsando
prom over o espfrlto da solldarledade, porem com
um olhar teen leo, pragm~t!co e volta do para o for·
taleclmento do tercelro setor. 0 projeto conslste
em consultorfa sobre leglslac;.5o, aspectos contabe·
is e financeiros, alem de incentivar e trac;ar estrate·
gias para alcanc;ar melhores resultados dentro dos
gruposeassociac;oes.
Como resultado deste projeto, as associac;oes e
grupos de volun~rios aprimoraram suas gestoes
administratilla e financeira. Por meio do IJBS foi
possfvel. ainda, identificar e cont:ribuir para oaten·
dimento mais preciso das obras assistidas, alem de
propiciaro amadurecimento das pollticas de capta·
~ode recursos.
0 projeto ·Fomento e Aprendizagem· indui pe·
lo menos duas vlsltas por ano a cada assoclac;~o ou
grupo de volunt'Arlos, como prop6slto de dlagnostlcar as prfnclpalsdlflculdadese demandas, prop or·
clonar mementos de motlvay5o,lncentlvo e orlen·
tac;.5o, acompanhamento slstem~tlco pore-mall te·
lefone e correspond~ndas com orientac;oes para
captay'jo de recursos, d(lvidas sobre questoes lega·
is, entre outros.
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receberam um

trelnamento de

•imerslo ls redes

sodalsw, vlsando
dlvulgar os projetos
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do Artesanato do Voluntarlado

0 artesanato elaborado pelos volunt.irios do UBS ebastante diversificado por ser desenvolvido em
diferentes locaUdades da Regiao
Serrana do Estado do EspfritoSan·
to. Os pontos e elementos trabalhados em cada pe~a sao cheios
de identidade e cultura.
A comerclallza(~o dos proclutos e
coordenada pelo IJBS, que colabora no processo de manuten~o
e abertura de pontos de vendas,
organlza~o e partlclpa~o em
eventos e bazares, controle de en·
comendas, contato com potenciais compradores e a prospec~o e
formaliza~o de novas parcerias.

Exposi~;ao de

artesanato na mostra
0
R840 Ronaldo
Barbosa 40 anos
de Arte e Design•

Participa~;ao

na

Casa Cor
ES

Partlclpa~o na
FeIra Naclo na l
do Artesa nato

Conquista de um

ArteSanto

do artesanato

19

Gera~o de

Associa~oes
egruposde
voluntaries
beneficiados

ponto fixo
para comercializa~o

receita de

R$ 268.000,00
repassados aos
g ru pes volu nta rios
em 2017

-,-

Loja Da Tutte Mani
no Shopping Vit6ria
0 lnstitutoJutta Batista da Silva (IJBS) conta,
anualmente, com uma parceria do Shopping
Vit6ria para a instalac;ao da loja temporaria da
nDa Tutte Mani" no seu mall. Em 2017, o espac;o
ofereceu, no perlodo de 10 de outubro a 31 de
dezembro, toda diversidade de artigos para
compor ambientes da casa, colocando o artesanato como elemento coringa na decora~ao do

tar.
A receita adquirida com a vendados itens produzidos foi revertida para o custeio de ac;oes sodais man tid as pelo IJBS.

lnaugurada em abril de 2017, na Rota
do Lagarto, no distrito de Arac~. em
Domingos Martins, a loja Da Tutte Mani
foi construfda com os objetivos de impulsionar as vendas e a renda das Assoda~aes ou Cirupos apclados pelo UBS, como tamb~m dtvulgarecomerclallzaroartesanato solld~rto produzldo pelos volun~rlos.

0 espac;o foi construfdo a partir do
aproveitamento de uma cas ade madeira
com a estrutura original do s~culo passado, transformando o ambiente em urn
ponto turfstico atrativo e onde tamb~m
possfvel conferir e adquirirprodutosartesanais feitos pelo voluntariado da Regiao Serrana do Estado e cuja renda e
revertida para apoio a creches, casas de
repouso, Apaes, Pestalozzis, entre
outrosprojetossociais.

e

Gera!;iode

LR$ 1SSi~ ;4,00

J

repassados aos grupos voluntarios em 2017

Comercializa~o do

:J I

tesanato produzido por

Divulga~o

do trabalho

I

19 Associa~oes LvoluntarioJ
Volunt~rias

Apoio indireto
a lnstltul¢es como
hospitais, creches,
asilos, Apaes
e Pestalozzis

Projeto
Voluntarias
Contadoras
de Hist6rias

0 grupo de Volun~rias Contadorasde Hist6riassurgiu como intuito de contribuir para
a humaniza~o e disseminac;ao do espfrito volunt.irio, fortalecendo valores e prindpios
eticos essenciais entre os diversos segmentos beneficiados com as hist6rias contadas.
Durante o ano de 2017, dois membros do
grupo de volun~rias de Venda Nova do lmigrante/ES promoveram a forma~o do Grupo de Conta~ao de Castelo/ES, sob a orlenta~o da professora Madalena Monteiro. Os
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formandos jtl estao comprometidos
com o trabalho soda! de narrac;ao de
hist6rias em espac;os da comunidade,
se apresentando para o publico de diferentes faixasettirias.
Ao Iongo do ano foram realizados
dez encontros com as Volunttirias do
Grupo de Ci!stelo/ES, totalizando 547
horas de capaclta~o e formando sels

novas contadores.

22
Venda Nova
do lmlgrante

VOLUNTARIAS CONTADORAS DE
HISJ6RIAS FORMADAS

ConcelcJo
docastelo

Otstelo

lntercambio entre
as Associa~oes ou
Grupo de Voluntaries

As associar;6es e grupos de voluntaries localizados
nos municfpios que comp6em a base de atuar;ao do
Institute Jutta Batista da Silva (IJBS) sao convidados,
periodicamente, para visitarem a Loja Da Tutte Mani,
recem-inaugurada em Pedra Azul, bem como a Escola
de Bordados e as sedes sociais de outras importantes
instituir;6es apoiadas pelo IJBS na cidade de Venda Nova do lmigrante e regiao.

Por meio desse intercambio, as voluntarias tern a
oportunidade de conhecer o local onde os artesanatos produzidos por elas sao comercializados, como tam bern conferir o trabalho de outros grupos
e associa~oes de voluntarias.
Os encontros sao precedidos de palestras motivacionais, contar;ao de hist6rias e um cafe de interar;ao entre os voluntaries participantes da visita. Em 2017, o
IJBS recebeu cinco associar;6es ou grupos de voluntaries dos municfpios de Afonso Claudio, Domingos Martins, Santa Leopoldina, Marechal Floriano e Alfredo
Chaves.

ASSOCIA<;OES
e/ou grupos beneficiados

Encontro Anual
do Voluntariado
0 encontro erealizado anualmente desde 2005 e
tem a finalidade de reconhecer e agradecer to do empenhe e trabalho prestado pe!os vo!unl:.arios do Institute Jutta Batista da Silva (UBS). 0 even to acontece
de forma ltlnerante, cada ano em um munldplo on de
M uma Assocla~o ou Grupo de Volun~rlos. Em
2017, o encontro reuniu cerca de 500 volun(jrios no
munidpio de Alfredo Chaves e contou com a paleslra
do Padre Anderson Gomes, da Par6quia N.S. do Perpetuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha. Aatividade induiu, ainda, dan~s. apresentat;oes e troca
de lnformat;oes.

Troca de lnfonna~es
e experf@ndas
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0 lnstituto Jutta Batista da Silva participa desde 2016 do Projeto Brasil Original,
idealizado pelo Sebrae e que conta com a
coordena~ao do tecelao Renata lmbroisi,
urn dos designers de artesanato mais conceituadosdo Pars•
Em 2017, as volun~rias do IJBS tamb6m tiveram consultoria com a designer
Jacqueline Chiabay, que atuou na conceitua~o e formata~o de uma coletao de
produtos como tema "Orqurdeas" e que
agregou valor aos produtos do selo "Brasil
Esprrito San ton para comercializa~ao em todo territ6rio capixaba, como na casa Cor
2017 e tambem em eventos nacionais promovidos peloSebrae.
Essas importantes parcerias permitiram
o aumento dos canais de comercializa~ao
do institute, a valoriza<;ao da cultura loca I e
doselemen tos da natureza e ainda trouxe·
ram ganhos com rela~o a competitividade do artesanato produzido na RegiaoSerrana do Espfrito Santoe a divulga~o dos
produtos em outros
estados e parses.

\JBS

~ Ciera~o de renda

,... para as voluntarias
Gel'l~ de nrnda

para o IJBS
Aumento da
quantidade
de artesanato nos pontos
de vendas exlstentes

1

Escola de Bordados
A Escola de Bordados, fun dada pelo Institute Jutta Batista da Silva, eum espac;o criado
como objetivo de oferecer diversos cursos na
<1rea do artesanato e bordados, alem de desenvolver e estimular o voluntariado e ainda
confeccionar pec;as para a comercializa~o e
posterior capta~o de recursos para os inumeros projetos apoiados pelo lnstit:uto em toda a
Regiaoserranado Estado.

A escola conta com alguns parceiros, como
o Servic;o Social da Industria (SESI) na promo~o dos cursos. A unidade ofertou 30 curses
gratuitos durante o anode 2017, beneficiando 473 pessoas de baixo poder aquisitillo, ampliando suas oportunidadesde gera~o de emprego e renda, alem de potencializaro aumento de voluntc1rios e, por tabela, a capta~o financeira do IJBS.
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Projeto Turma

Trabalho
Unificado
para Referencia e
Mobilizac;ao de
Adolescentes
Em 2017, o Projeto Turma atendeu
60 adolescentes com idades entre
12 e 17 anos residentes do distrito
de Sao Joao de Vic;osa, em Venda
Nova do lmigrante, no Espfrito
Santo.
Ao ingressarem no Projeto, os
adolescentes sao convidados a
participar das oficinas oferecidas
em quatro tardes por semana. Essa
metodologia garante as crianc;as e
adolescentes a possibilidade de
acesso a diversas formas de
aprendizado e expressao: artfstica,
educacional, tecnol6gica e cultural,
de maneira a experimentarem
outros modos de ver e interagir
como mundo.

Entre os bons resultados, estao melhorlas contfnuas no aspecto comportamental das crlan~as e
ado lesce ntes part! clpa ntes. 0 proj e to te m a Inten~o de despertar a solldarledade, promover o
respelto, a amfzade, dlsclplfna e a~ a lnclusao e
comprometimento como esporte pormeio da par·
tidpa~o em campeonatos nacionais e intemacionais. Em 2017, o integrante Paulo Felipe do Nascimento da Silva conquistou duas medal has de Bron·
ze nas modalidades Kata e Kumite na Copa lntegra~o lntemacional de Karat~. realizada em Punta Del Este, no Uruguai. Com estavit6ria, Paul.o est:.i escalado para competir na 1• Fase do Brasileiro
de Kara~ e jA est:.i dassificado como campeao estadual (categoria 16/17 anos-68 Kg}.

ConviVfncia interpessoal,
respeito, protagonismo,
conhecimento sobre direitos
do adolescen te, nlvel cultural.

o lnstituto Jutta Batista
da Silva (UBS) euma das entidades beneficiadas pelo projeto ·A Loja Vazla", do Sho!>'
ping Vlt6rla. H~ um rodfzlo semanal para a destlna~:lo de
donatlvos para cada lnstltul~o. A campanha conslste na
arrecada~ao de roupas, cal~dos e acess6rios em pe!feito estado de conserva~o e
cuja finalidade ea realiza~ao
de bazaressodais.
Por meio desta iniciativa,
as associac;Oes e grupos de
voluntaries apoiados pelo
IJBS promovem a com.erdaUza~o dos itens doados para
a comunidade do seu enterno, gerando renda para sul>sldlar novos projetos socials,
como tambem crlando oportunldades para que as famruas possam adqulrlr roupas a
um pre~acessfvel.
Em 2017, o IJBS recebeu
cerca de 3.472 ltens, permitindo a aplica~o de recursos
em duas associac;;oes apoiadas pela entidade. sao elas:
Associa~o de Voluntarias de
Domingos Martins e Associac;;ii o de Vo I~ n ta ria s Pr6,Hospital Mcix1mo Zandonad1,
em Venda Nova do lmigrante.

Loja de Brinquedos Vazia
A campanha denominada
"LOja de Brinquedos vazia",
tambem promovida pelo
Shopping V1t6rla, tem como
objetJvo promover um Natal
mals feliz para crlan~as asslstl·
das por lnstltul~oes fllantr6pl·
cas do Estado. 0 Institute Jut·
ta Batista da Silva (UBS) foi
uma das entidades beneficia·
das e destinou cerca de 370 no perlodo de 1G a 06 de dezembro.
brinquedos para crian~s dos As associac;6es beneficiadas foram:
munldpios da Regiao Serrana Associa~o das Voluni:Arias da Pesta·
do Espfrito Santo no perfodo lozziSantaTeresa,Associa~odasvonatallno.
luntarlas Pr6-Hospltal Nossa SenhoEm 2017, o IJBS contou ra da Penha, Assocla~o dasVoluntacom a participac;;iio de cinco as- rtas da APA£ de Concel~o de Caste·
sociac;6es, que disponibiliza- lo, Apae de Santa Marla de Jetlba e
ram voluntaries para receber Assocla~o de Voluntarlas de Santa
o publicoeasdoac;6es no hora- Leopoldina.
rio de funclonamento da loja -~--------------,

3.472
pe~sde

roupas

arrecadadas

lncentlvo A

doa~o

370~
nstituie6eS
05 .beneHdadas

Leiliio Solidario

8fYI(Xirlir dJJo ~

0 Espa.;o Cultural SV by Emp6rio das Artes promoveu no dia 21
de novembro, um Leilao Solid~ rio
que teve como benefici~rio o
lnstltuto Jutta Batista da Silva
(UBS).

o leilao filantropico con-tou
com pre gao de varias pe.,as, di~ri
as de hoteis, obras de arte e teve
o valor oriundo dos arrema-tes
revertido para a entidade.
0 evento atralu a presen~a de
muitas pessoas interessadas nao
s6 em adquirir obras raras, como
tambem em ajudar as causas apoiadas pelo IJBS na Regiao Serrana
doEstado.

0 Institute Jutta Batista da
Silva (IJBS) iniciou em outuoro
uma parcerla com a VMV
Consultorla para assessolia na padroniza~o e gestao dos pianos es-:
trategicos de capta~ao de
recursos. A empresa possui expe:
ril!ncia no desenvolvimento dediretrizes capazes de elevar o potencial humane das entidades. p~
porclonando ganho em eflcl~ncla

para buscar Fontes de flnanclamento e de oferecer trelnamento A
gestao e aos colaboradores em gerenciamento de projetos sociais.
Em 2017 foi possfvel inscrever projetos em importantes editais nacionais e intemacionais, como tamb~m dar infcio ~ elabora~o do Ptano Estrat:eglco para capta~o de recursos do IJBS.

-
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Poder das mulheres voluntarias

A carente de >Oiidariedacle do
lnsututo Jutta Ba'.ista da Sliva.
presidido por Marlanllluait. se
r.Une quart.feira (29~ a portlr
das 8 hO<as. quandoocorrer6o
traditional Encontro Arual do
Voluntariado. em Alfredo
Chaves. Palestrase trocade
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Escola de bordados abre in~ para 30
rursos graruitos f'lll Venda Nova do
lmigrante
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