
Desenvolvendo Organizações Sustentáveis



Esta apresentação do Instituto Norte Amazônia de Apoio ao Terceiro Setor -
INATS – tem como objetivo apresentar aos parceiros, voluntários e à
sociedade os principais resultados do ano. Para isso, descreve os programas e
ações empreendidas, seu desempenho e as principais mudanças gerenciais
que marcaram o exercício.



O Instituto Norte Amazônia de Apoio ao Terceiro Setor – É o resultado do
encontro de pessoas com o sonho de expandir a educação, pesquisa e
responsabilidade social, como ferramenta para desenvolver o bem estar e
transmitir conhecimento à sociedade brasileira. Um dos motes é dar apoio as
organizações do Terceiro Setor.



EDUCAÇÃO

• Assegurar a melhoria da aprendizagem das organizações da sociedade civil 
através de acesso equitativo e programas apropriados de aprendizagem e 
treinamento.

TECNOLOGIA

• Proporcionar as organizações do terceiro setor maior independência 
tecnológica, qualidade de vida e inclusão digital, através da ampliação da 
comunicação para geração de oportunidade de educação, formação 
profissional, habilidades, trabalho e integração com a sociedade.

RESPONDABILIDADE 
SOCIAL

• Melhoria no relacionamento voltado para ampliação e qualidade nas ações dos 
projetos com diversos públicos-alvo, a responsabilidade social é estratégia de 
atuação de relacionamento, especialmente com os clientes, fornecedores e 
distribuidores

ÁREAS DE ATUAÇÃO



ESTRATÉGIA



ESTRUTURA DE 
SUSTENTABILIDADE & 

PARCERIAS

EMPRESAS

PRIVADAS

•Doações

•Parceria

ASSOCIAÇÕES

PRIVADAS

•Contribuição Social

•Parceria

FUNDAÇÕES

PRIVADAS

•Contribuição Social

•Parceria

PESSOAS 
FISICAS

•Doações

•Voluntariado



INATSRODA DE 
CONVERSA

REDE de 
Assoiações e 
Fundações 
Privadas

#Cidadania Ativa

• Despertando Alegria

• Gosta de Orvalho

• Voluntariado

Empresa Amiga 
do Futuro

Observatório 
Social

PROJETO E PROGRAMAS



Realizados em 2015

Planejado para 2016/2017

Empresa Amiga 
do Futuro

Observatório 
Social

CONATS 2016

Congresso do 
Terceiro Setor

Espaço da 
Cidadania

Coworking do 
Terceiro Setor

SIS.ORG

Sistema de 
Gestão



Programa Cidadania Ativa

Descrição:

Este programa desenvolve o entendimento de que o respeito e o
reconhecimento social no mundo globalizado se baseia no exercício
de papéis representativos para a sociedade, o INATS acredita na
importância de se investir em ações para dar visibilidade a Politica
Cidadã. O programa Cidadania Ativa – uma nova realidade para os
voluntários atuarem na perspectiva de incentivá-los a verem e
conquistarem uma mudança social.

Objetivo:

Desenvolver projeto de impactos que causem mudança significativa 
na sociedade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da 
população.

Público Alvo:

Sociedade Geral



Descrição:

O projeto Despertando Alegria proporciona varias atividades e
permite a interação e a participação ativa da comunidade, tem
duração de 3 a 6 meses. Este projeto e contemplado pelo programa
Cidadania Ativa, onde os voluntários realizam um diagnostico na
comunidade beneficiaria, desenvolvem um cronograma cheio de
atividades, que desperte a Cidadania Ativa.

Objetivo:

Realizar atividades para atender a comunidade beneficiaria, que
permita a interação e a participação ativa da comunidade, com a
finalidade de trazer a auto estima, proporcionando alegria e
perspectiva futura.

Público Alvo:

Sociedade Geral



Descrição:

O projeto Gostas de Orvalho tem o significado de colocar em
prática os desejos de uma sociedade mais ativa e politizada. Sua
atuação é urbana, desenvolvendo a melhoria dos patrimônios
públicos, de forma planejada e organizada. O nome Gostas de
Orvalho surgiu da ideia do surgimento do orvalho, pois é no sereno
da madrugada que este projeto é realizado.

Objetivo:

Promover a melhoria dos patrimônios públicos de forma que
chamem a atenção dos Governantes e da própria sociedade.

Público Alvo:

Sociedade Geral



Fotos

Reunião com os Voluntários Despertando Alegria

Exercito Brasileiro Dia das Crianças



Doações dia das Crianças Despertando Alegria

Capacitação do Voluntariado Capacitação do Voluntariado

Fotos



Descrição:

A rede ágora, foi desenvolvida a partir da proposta de interação
com as organizações da sociedade civil. A execução desta rede visa
à implantação de um Banco de Dados, onde todas as organizações
da sociedade civil envolvidas no desenvolvimento econômico e
social tenham trocas de experiências e informações, através de
encontros, parcerias e projetos. A importância deste
compartilhamento, reside no fornecimento de conhecimento para
um melhor planejamento e a relação das ações, provocando
impacto social positivo em rede, sendo eficaz e eficiente.

Objetivo:

Definir prioridades das ações em conjunto para um melhor
aproveitamento dos recursos, além de ampliar o universo da ação
pelas as organizações.

Público Alvo:

Organizações da Sociedade Civil



Descrição:

O projeto Roda de Conversa objetiva criar contextos propícios ao
debate de temas vinculados aos assuntos de desenvolvimento
econômico e social por organizações da sociedade civil. A roda de
conversa é um pequeno encontro para desenvolver temas
relacionados às organizações da sociedade civil. Na roda participa
dois palestrantes, cada palestrante convidado discorrerá sua visão
sobre o tema em discussão até 10 minutos, ao final terá mais 10
minutos para dúvidas e esclarecimento com o público presente.

Objetivo:

Proporcionar discussões, debates e aprendizado sobre o terceiro
setor, tanto para incitantes na área como para profissionais com
muita experiência no tema.

Público Alvo:

Organizações da sociedade civil, governo, empresas, sociedade em 
geral



Fotos

Roda de Conversa: legislação Rede Ágora: Política Cidadã

Bate Papo com ONGs Roda de Conversa: Cultura



Fotos

Formação de Voluntários Capacitação de gestores

Roda de Conversa com o Governador Roda de Conversa: Encontro da Diversidade



Considerações

O Instituto Norte Amazônia de Apoio ao Terceiro Setor, apesar de entidade de Direito Privado,
sem fins lucrativos, exerce o poder fundamental de manter todos seus documentos, arquivados
em pasta em seu escritório de central localizado na Bueno Aires, 1646 Bairro Nova Porto Velho
nesta cidade de Porto Velho/RO.

Celebram os seus compromissos, cumprindo e estabelecendo uma transparência em tudo que
realiza, levando ao conhecimento da sociedade civil, os seus projetos e ideias, representando pela
pessoa de seu Presidente, e, que sabe expressar e garantir e proporcionar ideias a todos que o
cercam.





(69) 9210-9620 / 8130-0998
Institutonorteamazonia@gmail.com

www.norteamazonia.org


