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Boa noite!
É uma grande alegria estarmos reunidos para comemorar 18 anos de IOS com este
“presente” maravilhoso! O lançamento do livro: “Retratos de oportunidades: o
terceiro setor e o desenvolvimento social” conta a história dos 18 anos de IOS.
O livro é um relato vivo de como vidas podem ser transformadas!
O Instituto de Oportunidade Social acredita que promover o desenvolvimento é
antes de tudo cuidar da nossa juventude, capacitando e auxiliando na primeira
grande conquista da vida: a conquista do 1º Emprego.
Hoje o IOS atingiu em índice de 71,6% de empregabilidade!
Já passaram pelo instituto mais de 30 mil jovens, com idade entre 15 e 24 anos.
Todos foram beneficiados com cursos de capacitação e orientação sobre o mundo
corporativo e tecnologia, desenvolvendo habilidades de relacionamento para o início
de sua vida profissional.
O instituto também realiza trabalho referência na empregabilidade de pessoas com
deficiência.
Em abril deste ano tive a oportunidade de visitar a IOS Santana, fiquei impressionado
com a qualidade do espaço, dos equipamentos e principalmente, da satisfação
estampada no rosto de cada jovem por estar ali!
Não poderia deixar de manifestar minha satisfação em saber que a publicação do
livro foi viabilizada pelos recursos do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente.
O CONDECA, aprovou o recurso de R$ 300 mil para este projeto.
O IOS teve dois projetos aprovados e conseguiu o investimento de R$ 678 mil do
Fundo. Estadual no edital de 2015.
Além da publicação do livro, o IOS teve aprovado recurso para capacitar mais de
2500 jovens.
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O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente tem sido um grande
parceiro! Em 2015, o Conselho bateu recorde na arrecadação de recursos para o
Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de São Paulo,
arrecadando R$ 25 milhões.
Com o Edital Condeca- 2015 viabilizamos a assinatura de 221 projetos (entre
prefeituras e entidades) repassando R$ 46.110.898,59 para o atendimento de
61.067 em diversos municípios paulistas.
Vamos repetir o sucesso do Edital, daqui a alguns dias será lançado o Edital/2016.
É uma alegria ver tantos atores atuando, criando uma rede que tem como bandeira
os princípios preconizados pelo marco que representa o ECA para a sociedade
brasileira.
Parabéns IOS! Parabéns pelo trabalho e pelo lindo registro.
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