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A história do Nosso Instituto começa em novembro de 2017,
quando em um café no bairro da Gávea, Zona Sul do Rio de
Janeiro, a ginecologista e obstetra Ana Teresa Derraik explicou o projeto que desenvolvia no Hospital da Mulher Heloneida Studart, onde na época era diretora clínica para Erica
Tucherman. Erica, por sua vez, envolvida com audiovisual,
entendeu a importância daquilo e quis embarcar na aventura, mesmo sem saber de que forma a parceria iria acontecer.

NOVEMBRO 2017

Em janeiro de 2018, Erica e Ana estavam a todo vapor pensando nas muitas possibilidades para o projeto de enfrentamento à gravidez na adolescência, chamado por elas de
exercício responsável da sexualidade adolescente.
Como ganhar a atenção das pessoas para o projeto? Como
ter resultados publicados? Como arrecadar doações? Com
que pernas produziriam material didático, vídeos virais,
campanhas de arrecadação? O que realmente precisariam
para seguir em frente?

JANEIRO 2018

Em fevereiro, Ana se desligou do Hospital da Mulher.
Alexandra Gonzalez, contadora e amiga, apresentou ao
grupo a ONG OCA cujo currículo em projetos sociais
era bem robusto. A OCA estava em processo de reestruturação e poderia ser desativada. Não foi o que aconteceu
- uma assembléia deu a OCA um novo nome: Nosso
Instituto. Estavam definitivamente entrando no "Terceiro Setor."

Susana Lacevitz foi convidada a participar do projeto e,
assim como Erica, embarcou sem saber como a parceria
ia se desenvolver. Logo depois, Patrícia Nascimento se
juntou ao grupo.

Fizeram uma bela parceria com Gonzalez Contabilidade, que desde então, esclarece dúvidas de todos os assuntos possíveis e as ajuda a existir de forma transparente.

FEVEREIRO 2018

marco
, 2018

abril 2018

Maio foi um mês cheio de novidades.
Fizeram a primeira palestra como Organização Social,
ainda sob o nome OCA.
Uma palestra ótima no CIEP 135 para um grupo atento
de meninas, que durante duas horas, ouviu com interesse
de gente grande a conversa sobre contracepção e prevenção de ISTs. Muitas perguntas tiveram espaço, muitas
dúvidas foram esclarecidas e o papo fluiu com alegria e
descontração. A palestra foi gravada na íntegra. Também
houve captação de imagens para um vídeo promocional
do projeto que Stefan Hess editou.
Ainda em maio, fizeram uma palestra para mulheres na
Igreja Projeto de Vida em Belfort Roxo. O ambiente
religioso imprimiu um clima novo e desafiador à conversa. Sexualidade e prazer são dádivas! A partir dessa
premissa, as orientações sobre planejamento familiar e a
fisiologia do prazer tiveram cenário peculiar, mostrando
que quando se trata de saúde feminina, o preconceito
não pode ter espaço.

MAIO 2018
Susana teve a alegria de assistir a palestra pela primeira
vez e ver a potência do que acontecia. Após a palestra,
duas consultas foram marcadas no consultório da Ana,
em Ipanema. Ana fez a capacitação de uma médica residente. A primeira ação completa estava sendo realizada.
Nessa ocasião, foi inserido um método contraceptivo
de longa ação em uma mulher que teve 11(onze) filhos.
Material pedagógico foi criado exclusivamente para essa
palestra.
As duas consultas e a capacitação também foram filmadas para o vídeo promocional.
O projeto ganhou o nome Sonhos de Menina, Força de
Mulher.
https://www.youtube.com/watch?v=4VP74w8AodE&feature=youtu.be
E, no final do mês, estavam lendo e estudando diversos
estatutos para definir sua atuação.

JUNHO 2018
Em junho, a Promotora do Ministério Público Erica Puppin
fez um convite para que o projeto fosse apresentado às secretarias de educação e saúde de Guapimirim.
Escreveram o primeiro texto de uma apresentação do projeto e
fizeram o primeiro orçamento. Um passo muito importante da
jornada recém iniciada.
Começaram a inscrever o projeto em alguns editais.

JULHO 2018
Em julho, foi decidido que teriam que mudar o nome da organização. Nosso Instituto foi logo aprovado. Pesquisaram a
disponibilidade do nome e foram felizes em sua busca. Nosso
Instituto poderia ser usado!
Elaboração de palestra com participação dos meninos e
meninas e produção de conteúdo de um folder informativo
também foram atividades de julho.

Mês importante. Compraram o domínio nossoinstituto.org.
Estavam prontas para ter uma logomarca e um site.

AGOSTO 2018

A convite de Clarice Lopes fizeram uma palestra bem legal no
Centro Municipal Américo Veloso, na Maré. Uma plateia de
meninos e meninas, a galera do RAP da Saúde, profissionais de
saúde da unidade imprimiram a esse encontro particularidade
ímpar. Questões sociais e técnicas foram abordadas e calorosamente discutidas. Ficou claro a importância de promover
capacitação e atualização aos profissionais de ponta que hoje
atendem a clientela em busca de contracepção.
Foi a primeira palestra que Patrícia assistiu e a primeira palestra para meninos e meninas.
Novo material pedagógico foi criado exclusivamente para a
palestra. Marcia Derraik, irmã de Ana, também estava presente
tirando fotos e pensando em como arrecadar dinheiro para o
projeto na Inglaterra, onde mora.
Fizeram contato com Vic Von Poser para fazer o site e editar
novos vídeos.
Ata da assembleia e estatuto do Nosso Instituto ficaram prontos.
Rascunhos do site sendo elaborados, textos para site sendo
escritos e logomarca sendo criada por Susana.

SETEMBRO 2018

Reunião com Nunah Alle, da Chama, sobre estratégias de
financiamento coletivo.
Iate Clube do Rio de Janeiro abriu as portas dos salões para
uma festa de lançamento.
Inscrição do projeto em outros editais.

OUTUBRO 2018

Reunião com Alexandra Gonzalez para esclarecimentos de leis
de incentivo passíveis de inclusão nos projetos. Decidido que
uma meta bastante importante para o Nosso Instituto é fazer
ações completas para comprovarmos a nossa atividade.
Reunião com Silvia Contar, produtora dos Doutores da Alegria,
para firmar uma parceria criando palestra com viés cultural.
Em outubro um contato fundamental para o Nosso Instituto
foi feito. Tivemos o prazer de conhecer Marcela Bronstein, que
se encantou com o projeto, esclareceu muito sobre captação de
recursos e pensou em possíveis colaboradores ou parceiros de
peso para o Nosso Instituto. Desde então essa parceria se tornou
bastante consistente.
Outra parceria interessante foi com Helena Duncan, expert em
marketing digital, que também se interessou em trabalhar com a
equipe.

Em novembro teve espaço uma parceria entre Nosso Instituto,
Hospital da Mulher Heloneida Studart, CIEP 135, Colégio
Estadual Caetano Belloni e Companhia Teatral Sapato Velho.
O texto informativo e formato do folder foram adequados para
distribuição em palestra, incluiram alguns temas importantes
no powerpoint da palestra e criaram um cartaz para divulgar a
palestra nas escolas CIEP 135 e Caetano Belloni, bem como no
Hospital da Mulher.
Ana teve um encontro presencial com Carolina Sales Vieira e
Giordana Braga e elaborou um questionário de perfil sóciodemográfico para aplicação antes das palestras.
Camisetas do Nosso Instituto foram confeccionadas para a
equipe.

NOVEMBRO 2018

Dezembro foi um mês decisivo e feliz para o Nosso Instituto.
Alvará de licença saiu e consolidação do estatuto social, inscrição cadastral foi emitida, a ata da assembleia geral extraordinária protocolada.
Uma ação completa aconteceu: palestra para alunos do ensino médio e consultas ginecológicas para inserção de métodos
contraceptivos reversíveis de longa ação. No dia 4/12/2018,
no auditório do Hospital da Mulher Heloneida Studart, 96
jovens entre meninos e meninas foram recebidos para conversa
sobre as questões que impõe risco a adolescência: gravidez,
doenças sexualmente transmissíveis e exposição a situação
de violência. Platéia animada e calorosa. Dúvidas esclarecidas,
histórias compartilhadas, o encontro foi um sucesso. Após
breve intervalo com cachorro quente e refrigerante, voltaram
ao auditório para assistir a espetáculo teatral promovido pelos
Doutores da Alegria.
96 jovens participaram e 28 meninas marcaram consulta após
o evento.
No dias 14 e 21 de dezembro, as meninas que marcaram consulta foram atendidas por Ana em consulta ginecológica. Foram inseridos 5 implantes de etonogestrel e 9 DIUs de cobre
durante as consultas.
Nessa ação, depoimentos para os novos vídeos foram captados
e os folders informativos foram distribuídos.
Equipe com camisa no Nosso Instituto deu um tom muito
bacana para o evento.

DEZEMBRO 2018

Em dezembro também foram feitas fotos e os relatórios das
ações para a área de transparência começaram a ser elaborados.
Em nova reunião com Marcela Bronstein foram instruídas
sobre como apresentar o projeto para possíveis doadores.
Nova apresentação do projeto começou a ser criada.
Por último, Vic editou os vídeos para o site e Claudia Solano
foi chamada para fazer o site, identidade visual e design do
folder informativo.

