Prêmio Legado de Empreendedorismo Social anuncia
organizações premiadas na 5ª edição
As três iniciativas selecionadas receberão o investimento financeiro de R$ 10 mil para
investir em impacto social. Premiação acontece no dia 29/11

Para celebrar a conclusão do Projeto Legado 2017 e anunciar as três iniciativas
sociais que serão contempladas com o investimento financeiro de R$ 10 mil, o
Instituto Legado vai reunir no próximo dia 29, no Teatro Fernanda Montenegro,
organizações capacitadas e rede de parceiros. Com o nome Legado Experiência, o
evento também será marcado por performances artísticas.
Atingindo a marca de 100 organizações beneficiadas, o Projeto Legado é um
programa de capacitação gratuito que fomenta a expansão do impacto
socioambiental, fortalecendo e inspirando o empreendedorismo social para a
construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Ao longo de um ano, as
organizações participantes recebem formações em áreas como captação de
recursos, gestão de projetos, aspectos jurídicos e comunicação, tudo com foco em
inovação e a partir de metodologias utilizadas no Vale Silício. O time de
capacitadores inclui profissionais com vasta experiência em seus ramos de atuação
e forte ligação com o setor.
O Projeto Legado foi criado em 2013 e, até 2016, selecionava 20 instituições por
ano. Diante da alta demanda, em 2017 o número de vagas foi ampliado para 40. O
edital ainda teve outras novidades. Com o apoio de voluntários, a equipe do Instituto
Legado teve a missão de atingir as cidades paranaenses com as menores taxas no
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A proposta buscou democratizar o
conhecimento ofertado em regiões com maior vulnerabilidade social.
Os participantes ainda tiveram a oportunidade de receber assessorias individuais
exclusivas e de participar desafios temáticos para colocar o conhecimento em
prática. Na metade do ano, os empreendedores sociais foram divididos em dois
grupos: fortalecimento organizacional e expansão de impacto. Dessa forma, foi
possível dar ainda mais subsídio para que os beneficiados cresçam e ampliem suas
atuações.
“Todos os envolvidos no Instituto Legado tiveram uma generosidade gigante ao
compartilhar seus conhecimentos e insights para que possamos voar alto e mudar
tantos quantos possamos alcançar. Fazer parte deste processo já nos faz sentir
muito especiais e sonhar com um mundo muito melhor”, afirma a diretora da APAE
(Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Pinhais, Maria Lima. A
instituição é uma das finalistas do Projeto Legado.

Premiação
Ao fim do curso anual, os participantes produzem um projeto de expansão de
impacto colocando em prática o conteúdo trabalhado ao longo das capacitações,
com o objetivo de buscar soluções para as causas a que se dedicam e potencializar
o impacto socioambiental. Treze organizações estão na fase final e três delas serão
contempladas com o investimento financeiro de R$ 10 mil para aplicação em 2018.
Esse é um momento muito esperado pelo Instituto Legado por valorizar e
reconhecer a dedicação das instituições ao longo de todo o percurso, além de
celebrar o desenvolvimento de empreendedores sociais que já passaram pelo
programa.
Formação de Rede
O Projeto Legado não se limita às capacitações. Durante o programa, as iniciativas
são engajadas a se conectarem e conhecerem o trabalho umas das outras. Além
disso, passam a fazer parte uma forte rede que compõe tanto as organizações já
beneficiadas quanto instituições parceiras. Como peças fundamentais para o
sucesso e reconhecimento do Projeto Legado, todos os envolvidos nessa história,
ao longo cinco anos, são convidados a participar da premiação. Esse é também um
momento especial para que pessoas e empresas com interesse no setor social
possam conhecer as atividades desenvolvidas em 2017.
A celebração é aberta ao público interessado, mas para garantir presença é preciso
se inscrever.
Serviço
Prêmio Legado de Empreendedorismo Social
Dia 29/11, a partir das 19h
Teatro Fernanda Montenegro – Shopping Novo Batel - Alameda Dom Pedro II, 255 –
Batel
Incrições:
https://goo.gl/forms/gPfeczE3IrLPXBcv2

Sobre o Instituto Legado
O Instituto Legado acredita que o Empreendedorismo Social é uma ferramenta eficaz para o
desenvolvimento econômico e se propõe a ampliar o impacto de iniciativas sociais, causar
transformações e deixar um legado. Atua em três frentes estratégicas: Capacitação,
Educação Formal e Fortalecimento de Rede. A capacitação é executada por meio do
Projeto Legado, programa que seleciona, capacita, conecta e investe em organizações
sociais de alto potencial de impacto.
A segunda frente é a Educação Formal. Em parceria com a FAE Business School e o Amani
Institute, o Instituto Legado estruturou a primeira pós-graduação em empreendedorismo e
negócios sociais do Sul do Brasil. A terceira frente é o Fortalecimento de Rede, que

promove e apoia ações sobre Empreendedorismo, Inovação, Negócios Sociais e
Investimento de Impacto com a intenção de tornar Curitiba polo de discussões de relevância
nacional e internacional. Para ajudar o fortalecimento da rede, há um ano criado o Legado
Socialworking, um coworking exclusivo para negócios sociais. Saiba mais em
institutolegado.org

