ONG: Instituto Inclusartiz
Projeto: Biblioteca em Movimento
A Organização
O Instituto Inclusartiz é uma instituição sem fins lucrativos criada em 1997 com o objetivo de
desenvolver experiências culturais e educativas inovadoras que promovam valores e
desenvolvam habilidades fundamentais para o crescimento social dos indivíduos. O Instituto
realiza programas educativos introduzindo constantes revisões pedagógicas, com o objetivo
de se converter em uma das organizações de ponta em inovação e atualização de metodologia
didática para a educação complementar. Os projetos educativos do Inclusartiz estão
destinados a facilitar o acesso aos bens culturais a setores diversificados de públicos de nossa
sociedade.
O Projeto
Biblioteca em Movimento – BEM – é um projeto de incentivo a leitura que leva livros para
consulta e empréstimo a comunidades desprovidas de bibliotecas formais. Com veículos
adaptados para funcionar como Bibliotecas Volantes, capazes de transportar até 1.500 títulos,
a meta é atender cinco regiões com graves carências na prestação de serviços educacionais e
culturais. Os veículos percorrerão um circuito pré-estabelecido oferecendo a todo tipo de
público o acesso aos livros – seja para leitura no próprio local, seja para empréstimo. O
projeto pretende utilizar a leitura como ferramenta de inclusão social de grupos sem acesso a
bens culturais por falta de oportunidades, viabilizando assim caminhos que levem à
construção da cidadania.

Período no site
De 12/12/2005 até 09/11/2006
Valor captado
R$ 7.700,00
Dados de Contato
Avenida Epitácio Pessoa, 3724 - 5º andar, Rio de Janeiro - RJ - 22471-001
Telefone: (5521) 2537-3800
E-mail: tatiana@inclusartiz.com.br
website: http://tatiana@inclusartiz.com.br

Comunidade atingida
Crianças, adolescentes, adultos e terceira-idade de comunidades pobres da cidade do
Rio de Janeiro, onde há graves dificuldades de acesso aos bens culturais. Projeto-piloto
que servirá como base para sua meta final – a de tornar-se um programa permanente na cidade
e ser estendido a outros municípios do Estado, em parceria com as Prefeituras e Secretarias de
Educação e Cultura locais.

