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Número de participantes: 60

TATAME – ARTES MARCIAIS PARA TODOS



PROMOVENDO INCLUSÃO

Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos  ( IOK) é uma organização sem fins 
lucrativos,  que desenvolve projetos artísticos,  esportivos e científicos  para 
atender,  pr ioritar iamente,  cr ianças,  jovens e adultos com deficiência 
intelectual  ou f ís ica e,  também, abre espaço para pessoas sem deficiência em 
vulnerabi l idade social ,  proporcionando trocas de experiências e a 
inclusão.

Ao traçar sua rota ,  o IOK acompanha a trajetória do beneficiário e sua 
evolução durante a real ização das oficinas,  adaptando e melhorando as 
metodologias  por intermédio de pesquisas e instrumentos inéditos como o 
Indicador de Desenvolvimento Olga Kos ( Idok) e o Índice Nacional  de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência Olga Kos ( Iniok) .

Os principais objet ivos dos projetos são: estimular  a  autonomia e o 
desenvolvimento social  da Pessoa com Deficiência por intermédio de suas 
práticas;  melhorar  a  qual idade de vida,  ampliar  os canais de comunicação e 
expressão dos part icipantes,  desenvolver  valores como cooperação e 
sol idariedade e promover  a  inclusão social .

#Viva a Inclusão!

Sobre o IOK

COLABORADORES

+ 90  
PESSOAS ATENDIDAS

+ 20.000 
ORGANIZAÇÕES

+67
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FALA AÍ TIME!

Ao longo de todos os anos que estou no Instituto Olga Kos e vendo 
o desenvolvimento em muitos projetos, posso considerar que o projeto 
Tatame Artes Marciais para Todos foi uma experiência incrível, um desafio 
que conseguimos realizar de forma plenamente satisfatória, conseguimos 
observar a evolução e desenvolvimento dos participantes do início ao fim. 

Elaboramos e executamos toda a metodologia para aplicar a Arte Marcial 
(Taekwondo), com objetivo da inclusão das pessoas com deficiência, bus-
cando a autonomia dos movimentos no que diz respeito a manutenção e/
ou ampliação das capacidades funcionais dos participantes. 

Os métodos puderam ser avaliados diretamente por mim no exame final 
de graduação com 100% de aprovação, além de conseguirmos romper bar-
reiras do preconceito, por acreditar que todos são capazes e ao estabelecer 
o contato com a Arte Marcial (Taekwondo) os beneficiários puderam expor 
aquilo que nos torna únicos: a individualidade.

Parabéns especial a todos os participantes e para todo nosso time de 
trabalho, (projetista, gestão, assistente de coordenação, psicólogos, fisio-
terapeutas, instrutores de taekwondo e fotógrafos).

Gratidão ao Instituto Olga Kos.

Carlos Alberto Mariano - Grão Mestre de Taekwondo 7º Dan
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TRAJETÓRIA DO PROJETO 

SOBRE O PROJETO

O Projeto “TATAME – ARTES 
MARCIAIS PARA TODOS” propões 
utilizar oficinas de Taekwondo 
como meio de garantir acesso 
de crianças e adolescentes, com 
e sem deficiência ou/em situa-
ção de vulnerabilidade social por 
meio do esporte e da cultura 
dentro de seus territórios, com 
a promoção do direito à vida 
comunitária e fomento à diver-
sidade.

A realização das oficinas de 
Taekwondo contemplou 60 par-
ticipantes, com e sem deficiên-
cia, divididos em 04 grupos de 15 
participantes. Cada turma teve 01 
encontro semanal com 01h (uma 
hora) de duração, em 06 meses 
de atividades práticas. A finaliza-
ção do projeto contou com uma 
apresentação de Taekwondo, 
onde os participantes puderam 
demonstrar os golpes aprendi-
dos no âmbito das oficinas do 
projeto.

O Projeto “TATAME – ARTES 
MARCIAIS PARA TODOS” propõe 
utilizar ofi cinas de Taekwondo 
como meio de garantir acesso 
de crianças e adolescentes, com 
e sem defi ciência ou/em situa-
ção de vulnerabilidade social 
por meio do esporte e da cul-
tura dentro de seus territórios, 
com a promoção do direito à 
vida comunitária e fomento à 
diversidade.

A realização das ofi cinas de 
Taekwondo contemplou 60 
participantes, com e sem defi -
ciência, divididos em 04 grupos 
de 15 participantes. Cada turma 
teve 01 encontro semanal com 
01h (uma hora) de duração, em 
06 meses de atividades práticas. 
A fi nalização do projeto con-
tou com uma apresentação de 
Taekwondo, onde os partici-
pantes puderam demonstrar os 
golpes aprendidos no âmbito 
das ofi cinas do projeto.
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Coordenador Geral;

Assistente de Coordenação; 

Responsável Técnico; 

02 Instrutores; 

Psicólogo;

Fisioterapeuta.

Reunião com os 

pais/responsáveis para 

detalhar e falar sobre o início 

do projeto

Divulgação do projeto nas 

instituições parceiras e nas

redes sociais.

Preenchimento de 

formulários e pré-inscrição 

dos participantes.

Exames médicos, consulta 

e avaliações específicas 

para averiguar a aptidão do 

participante.

Contratação Articulação Divulgação

Pré-Inscrição Exames e Avaliações 

LINHA DO TEMPO
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Inscrição dos participantes 

avaliados.

As oficinas foram presenciais e 

seguiram todos os protocolos 

de higiene e saúde contra a 

COVID-19.

O evento de encerramento 

contou com a presença 

do Mestre de Taekwondo, 

equipe IOK e responsáveis 

pelos participantes. Todos 

receberam medalhas e 

certificados de conclusão do 

projeto.

Os participantes realizaram o exame de 

graduação para a troca de faixa, onde 

puderam demonstrar todo o aprendizado 

adquirido durante as oficinas.

Participaram deste evento, pais/

responsáveis, equipe multidisciplinar, 

mestre de Taekwondo e membros da 

instituição CEU Campo Limpo.

Inscrição

Exame de Troca de Faixa 

Início 

Encerramento 
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

O projeto contemplou oficinas de Taekwondo mediando acesso entre a 
cultura e o esporte. Os participantes desenvolveram técnicas da modalidade, 
adaptadas às condições físicas e intelectuais. Vale ressaltar que dentro da pro-
posta, não houve caráter competitivo, e sim, participativo. 

Pelo fato de as oficinas terem sido executadas em tempos de pandemia, 
houve o cuidado para que houvesse o uso de máscara, álcool em gel e dis-
tanciamento social. 

IOK   ARTES    ESPORTE   PESQUISA
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MAPEAMENTO SOCIAL

Os objetivos neste relatório de 
pesquisa são a) reunir dados que 
possam fundamentar o aprimo-
ramento de projetos sócio cultu-
rais, pautando-se em evidências 
para acessibilizar a prática espor-
tiva; b) tecer hipóteses a partir 
dos resultados para incentivar 
estudos de aprofundamento em 
temas emergentes

O Projeto Tatame - Artes Mar-
ciais para Todos ocorreu no Ceu 
Campo Limpo, localizado na Av. 
Carlos Lacerda, 678 – Pirajus-
sara, São Paulo, às segundas - 
feiras, no período da manhã, das 
9 hrs às 10 hrs e das 10:30 hrs às 
11:30 hrs, e no período da tarde, 
das 12:30 hrs às 13:30 hrs e das 
14 hrs às 15 hrs.

1. OBJETIVOS 

2. MÉTODO
2.1 LOCAL

CEU

Os objetivos neste relatório de 
pesquisa são: a) reunir dados que 
possam fundamentar o aprimo-
ramento de projetos sócio cultu-
rais, pautando-se em evidências 
para acessibilizar a prática espor-
tiva; b) tecer hipóteses a partir 
dos resultados para incentivar 
estudos de aprofundamento em 
temas emergentes.
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Artes Marciais 
(Karatê / Taekwondo) 

Fisioterapia 

Fundamentos 

Kihon / Kibon Dong Jak 

Katá / Poomse 

Controle dos Movimentos 

Percepção Corporal 

Postura e Locomoção 

Cognição 

Sociabilidade

Afetividade

Saudação 

Chikodati / Ap Kubi 

Visão

Mobilidade e Tônus

Consciência Corporal 

Equilíbrio 

Atenção 

Comunicação 

Autocontrole 

Formação 

Ukê / Maki 

Força

Praxia

Lateralidade 

Transferência Posturais

Concentração 

Autoconfiança 

Temperamento 

Aquecimento 

Tsuki / Dirigui

Postura 

Coordenação Motora 

Consciência Espacial

Deslocamento

Memória

Cooperação 

Reconhecimento

Psicologia 

IDOK VARIÁVEIS
INDICADORES

1 2 3

Tabela 1: Variáveis para o IDOK Artes Marciais e seus respectivos indicadores.
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* 1. Fundamentos: elementos básicos do treino semanal

2. Kihon / Kibon Don Jak: técnicas de ataque e defesa com os membros inferiores e superiores

3. Katá / Poomse: sequência de movimentos que combinam ataques, defesas e as posturas específicas de cada arte marcial.

O procedimento para produção de dados consiste na avaliação por obser-
vação e atribuição de um valor numérico referente ao desenvolvimento de 
diferentes habilidades e/ou valores inerentes à prática socioeducacional em 
questão.

O valor atribuído ao participante ao início da oficina configura o pré-teste, 
e ao final do módulo sequencial de oficinas, é realizado o pós-teste. A atri-
buição de valor referente ao desenvolvimento dos participantes varia de 1 a 5, 
sendo: 1. Iniciante, 2. Moderado, 3. Intermediário, 4. Satisfatório e 5. Avançado. 
Enquanto que, para o Indicador de Autonomia/Cooperação, o mesmo varia 
de 1 a 4, sendo: 1. acessibilidade reduzida, no qual as ações tendem à satisfa-
ção de necessidades individuais básicas; 2. Participação reduzida, com acesso 
restrito a pessoas de referência naquela atividade; 3. Participação suficiente 
para construir meios de favorecer o próprio desenvolvimento; 4. Autonomia 
e satisfação pessoal, participação prioritariamente cooperativa tendo em vista 
necessidades coletivas. A avaliação física, com informações de peso e altura 
também complementam a avaliação do IDOK.

O instrumento utilizado para a produção de dados nas oficinas é denomi-
nado Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos (IDOK). Objetivou-se manter 
um registro do desenvolvimento humano no projeto a partir de perspectivas 
interdisciplinares. Cada IDOK é construído a partir de sua especificidade, 
sendo os fatores a serem contemplados escolhidos e fundamentados pelos 
profissionais envolvidos diretamente nas oficinas, garantindo que o conteúdo 
avaliado esteja de acordo com os princípios socioculturais da prática esportiva. 
O instrumento desenvolvido e aplicado para o projeto Tatame - Artes Marciais 
para Todos contemplou os IDOK’s Artes Marciais, Fisioterapia e Psicologia, cada 
um com as suas respectivas variáveis e indicadores, apresentadas a seguir:

2.2 INSTRUMENTO
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1 PROCEDIMENTOS (PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS)

CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO

A coleta ocorreu de modo lon-
gitudinal, a fim de representar o 
desenvolvimento durante o período 
de 6 meses, entre o início e o fim 
das oficinas (momentos pré e pós). 
Os profissionais realizaram as avalia-
ções por observação sistemática dos 
participantes, registrando o desem-
penho em cada fator contemplado 
no instrumento IDOK, incluindo, 
quando pertinente, observações que 
poderiam contribuir para a melhor 
compreensão do desenvolvimento 
do participante. Os dados foram 
analisados a partir da compilação 
das informações registradas pelos 
colaboradores, sendo as mes-
mas submetidas à padronização, 
com análises simples envolvendo 
média simples, valores de mínimo e 
máximo e desvio padrão amostral. 

O Índice de Massa Corporal (IMC) 
foi derivado a partir da avaliação 
física, sendo uma medida interna-
cional usada para calcular se o indi-
víduo está no peso ideal, bem como 
o percentual médio de gordura 
corporal. Ele é um dos indicadores 
usados pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) para verificação 
do estado nutricional, e segue a 
seguinte fórmula: 
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GÊNERO

FEMININO

MASCULINO

PREFIRO NÃO DIZER

41,3%

58,7%

TIPO DE DEFICIÊNCIA

TRANSTORNO ESPECTRO

AUTISTA

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

SÍNDROME DE DOWN

DEFICIÊNCIA AUDITIVA

9,1%

27,3%

9,1%

54,5%

2. RESULTADOS

A partir de perfil sociodemográfico, derivado das informações fornecidas 
pelos participantes e/ou responsáveis em ficha de inscrição, a oficina contou 
com 40,74% de participação de pessoas que indicaram possuir alguma defi-
ciência ou transtorno mental, sendo estas: Transtorno do Espectro Autista - TEA 
(54,5%), Síndrome de Down (27,3%), Deficiência Intelectual (9,1%) e Deficiência 
auditiva (9,1%); sendo que destes, 25,93% indicaram fazer uso de algum tipo 
de medicação. 

A idade dos participantes variou de 7 a 16 anos, com média de 10 anos, refle-
tindo em um grupo majoritariamente infantojuvenil nas oficinas, com 74,07% 
de participação masculina e 25,93% de participação feminina. A autodeclara-
ção de cor foi predominantemente representada por pessoas brancas (51,9%), 
seguida de pardas (33,3%), pretas (3,7%) e outros (11,1%).

IOK   ARTES    ESPORTE   PESQUISA
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DECLARAÇÃO DE COR

51,9%

33,3%

11,1%3,7%
BRANCA

PARDA

PRETA

OUTRO

TEM ACESSO AO BCP
(BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA)?

89,1%

10,9%

SIM

NÃO

RENDA TOTAL DA FAMÍLIA

ATÉ R$ 1.039,00

ATÉ R$ 2.078,00

ATÉ R$ 3.117,00

PREFIRO NÃO INFORMAR

7,4%

14,8%

37,0%

40,7%

A renda total da família foi bastante variável nas turmas, sendo: até R$ 
1.039,00 (40,7%), até R$ 2.078,00 (37%), até R$ 3.117,00 (14,8%) e 7,4% preferiram 
não informar; sendo que 48,15% tem acesso ao BCP (Benefício de Prestação 
Continuada). Quase 90% dos participantes têm como único recurso de assis-
tência médica o Sistema Único de Saúde (SUS). Em relação à educação, 100% 
dos participantes têm acesso à educação escolar, são alfabetizados e estão 
em processo de formação em curso nos níveis fundamental (92,59%) e médio 
(7,41%). Considerando o perfil do grupo, a avaliação sobre trabalho não se aplica.
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QUEM CONTRIBUIU PARA A HISTÓRIA

O projeto Tatame - Artes Marciais Para Todos foi o meu primeiro no 
Instituto. No começo, estava bastante insegura, pois era uma turma 
que já vinha de outros projetos e estavam acostumados com outra 
fisioterapeuta, mas, aos poucos, fui entendendo o jeito de cada um e 
eles o meu. 

Vimos ao longo do projeto como a socialização é importante e é 
uma das peças fundamentais para o desenvolvimento dos beneficiá-
rios. É extremamente gratificante ver como eles evoluíram em pouco 
tempo, como eles aprenderam e se tornaram pessoas mais disciplinadas 
e organizadas, não só dentro do tatame, mas na escola, em casa, no 
convívio familiar, conforme relato dos pais/responsáveis. 

Como fisioterapeuta, observei, também, os movimentos e a postura 
que eles aprenderam e melhoraram ao longo das oficinas, tanto parados 
quanto executando movimentos como os chutes, socos ou defesas.

Hannah - Fisioterapeuta

IOK ARTES    ESPORTE   PESQUISA
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QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

Eu fiquei muito feliz com mais essa 
etapa e com novos aprendizados que 
tive. Os instrutores e a equipe tiveram 
disciplina e foram muito responsáveis. 
Sem palavras! Saí desse projeto muito 

mais experiente. Quero que esse projeto 
renove, pois já estou com saudade!

Gabrielly V. A. Moreira – participante do projeto

Eu gosto muito do Taekwondo. 
Aprendi a gostar muito mais, porque o 

Taekwondo me ensinou a ser mais obe-
diente. Quero muito que esse projeto 

volte logo!

Gabriel V. A. Moreira – participante do projeto

Esse projeto foi o primeiro que participei 
no Instituto Olga Kos e ele proporcionou 

aos beneficiários o aumento da 
autoestima, da autoconfiança, o 

autocontrole, a redução dos níveis de 
tensão, a melhora da concentração e 
da memória. Também proporcionou o 

desenvolvimento das habilidades sociais 
e da integração social, tendo impacto 
positivo na percepção da qualidade de 

vida dos participantes. 

Devido ao potencial através das rodas de 
conversas e as atividades, promovemos 

prazer e alegria. 

O esporte pode, ainda, proporcionar 
autoconhecimento e novas relações 

de amizade, desafios físicos e mentais 
e contribui para o desenvolvimento 

social, promovendo a identidade social e 
grupal. 

Falar da Psicologia do Esporte significa 
falar de uma área que contribui para 
a construção de novas possibilidades 

nesse mundo, através da atuação como 
Psicóloga do Esporte no IOK.

Giovana - Psicóloga
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A ENTREGA DE KITS

: A entrega dos Kits aos participantes foi realizada respeitando os protocolos de 
segurança e saúde contra a COVID-19, mantendo a segurança de todos.

1 MOCHILA
1 PAR DE CHINELOS

1 TOALHA DE ROSTO
1 CAMISETA

1 AGASALHO (CALÇA E BLUSA)
1 DOBOK

CONTEÚDO DO KIT
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E N T R E G A  D E  U N I F O R M E S

E N T R E G A  D E  U N I F O R M E S

E N T R E G A  D E  U N I F O R M E S

E N T R E G A  D E  U N I F O R M E S
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E N T R E G A  D E  U N I F O R M E S

E N T R E G A  D E  U N I F O R M E S

E N T R E G A  D E  U N I F O R M E S

E N T R E G A  D E  U N I F O R M E S
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RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA 

TATAME - ARTES MARCIAIS PARA TODOS foi um projeto incrível graças a 
nossa parceria. Transformamos muitas vidas e celebramos a inclusão por meio 
da prática esportiva. Reinventamos as formas de nos conectar e trabalhamos 
em equipe para cumprir nossos objetivos. Promovendo hábitos mais saudáveis 
com a prática esportiva, construímos oportunidades e compartilhamos expe-
riências, levando sorrisos e conectando pessoas.

IOK   ARTES    ESPORTE   PESQUISA
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GRATIDÃO

É gratificante ver a transformação que o esporte pode causar na vida de cada 
pessoa, a capacidade de transformar pensamentos, educando as pessoas pelo 
prazer. A pratica de atividades físicas ensina tanto a mente quando o corpo. 

Por isso nos do Instituto Olga Kos, valorizamos tanto a prática do esporte 
e buscamos ao máximo levar isso aos nossos beneficiários e familiares, pois 
acreditamos que através da prática podemos transformar vidas, propiciando o 
exercício da solidariedade, promovendo diversidade e contribuindo para uma 
sociedade mais digna e com mais oportunidades para todos. Por isso ficamos 
felizes em termos realizado está ação com êxito e empatia agregando valor 
pelo bem-estar individual e coletivo dos participantes. 

É gratificante ver a transformação que o esporte pode causar na vida de cada 
pessoa, a capacidade de transformar pensamentos, educando as pessoas pelo 
prazer. A pratica de atividades físicas ensina tanto a mente quando o corpo. 

 Por isso nós do Instituto Olga Kos, valorizamos tanto a prática do esporte 
e buscamos ao máximo levar isso aos nossos beneficiários e familiares, pois 
acreditamos que através da prática podemos transformar vidas, propiciando o 
exercício da solidariedade, promovendo diversidade e contribuindo para uma 
sociedade mais digna e com mais oportunidades para todos. Por isso ficamos 
felizes em termos realizado esta ação com êxito e empatia agregando valor 
pelo bem-estar individual e coletivo dos participantes. 
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CONQUISTAS

O GRANDE DESAFIO 

O maior desafio, de modo geral, foi passar para os participantes a importân-
cia de manter um exercício físico para a manutenção de uma boa qualidade 
de vida e o Taekwondo, além de proporcionar isso, ensina também disciplina 
e respeito ao próximo.

Rodrigo – Profissional de Educação Física

IOK   ARTES    ESPORTE   PESQUISA
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D E S A F I O  C O N C L U Í D O  C O M  S U C E S S O
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D E S A F I O  C O N C L U Í D O  C O M  S U C E S S O
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CONQUISTAS EM NÚMEROS 
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AVALIAÇÃO FÍSICA
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Altura - Pré Altura - Pós Peso - Pré Peso - Pós IMC - Pré IMC - Pós

200

150

100

50

0

MÍNIMO MÁXIMO DESVIO PADRÃOMÉDIA

143,00
145,95

39,20
41,67

19,21 19,19

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Conforme o gráfico acima, o grupo na primeira avaliação apresentou uma 
média de IMC de 19,21. A reavaliação demonstrou uma diminuição, totalizando 
19,19 na avaliação final. Conforme o gráfico da OMS sobre o IMC o grupo teve 
um aumento de peso e uma pequena diminuição no IMC. O que leva a crer 
que houve aumento na massa tecidual magra dos participantes, ao longo do 
projeto, os participantes aumentaram o peso em massa magra devido a prática 
física da modalidade, e aumentaram sua estatura, o que é esperado nesta fase 
de crescimento.

Avaliação física realizada para o projeto Tatame - Artes Marciais para Todos

IOK   ARTES    ESPORTE   PESQUISA

27
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

A prática esportiva da Arte Marcial manteve um ritmo de desenvolvimento 
estável durante o projeto, com variações pequenas, porém estáveis. Nota-se 
que os maiores níveis de desempenho estão concentrados nas habilidades 
básicas de treino, como saudação, formação e aquecimento, bem como o fator 
postura, que se refere não somente a postura corporal, mas principalmente 
uma postura pacífica e respeitosa diante das pessoas.

Os resultados obtidos por meio do IDOK - Fisioterapia indicam que as 
atividades tiveram efeitos importantes na psicomotricidade dos participantes. 
Fatores como consciência corporal, equilíbrio e transferências posturais são 
fundamentais para diversas atividades, não somente para os treinos.

Gráfico 2: IDOK aplicado para a área de Artes Marciais para a modalidade Taekwondo. 

Gráfico 3: IDOK aplicado para a área de Fisioterapia para a modalidade Taekwondo. 
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Considera-se que, de modo geral, avaliações conduzidas por meio de 
instrumentos padronizados entre diferentes profissionais, representando 
objetivos de trabalho, podem ter contribuído para adequações no método 
de trabalho.

O trabalho transdisciplinar propiciou o desenvolvimento psicológico e motor 
dos participantes, com o auxílio constante de profissionais de fisioterapia e 
psicologia contribuindo ativamente nos treinos de arte marcial. 

Os dados produzidos podem servir para estudos complementares, no 
intuito de investigar as hipóteses apresentadas neste relatório. 

Gráfico 3: IDOK aplicado para a área de Psicologia para a modalidade Taekwondo
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

A partir dos dados produzidos pelo IDOK - Psicologia, nota-se que o principal 
desenvolvimento propiciado pelas dinâmicas esportivas, no que tange a 
maturidade psicológica dos participantes, foi a comunicação, um fator essencial 
ao desenvolvimento social, seja para pessoas com ou sem deficiência. Fatores 
como expressividade e o auto reconhecimento (de erros) foram bem avaliados 
desde o início, o que possivelmente contribuiu para o desenvolvimento da 
comunicação.
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SOMOS VENCEDORES!

Prêmio Cultura e Saúde

Ministério da Cultura, pelo Programa Nacional 
de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva 
em 2008 e 2010. O Instituto Olga Kos de Inclusão 
Cultural foi o único a ganhar “Nota 100” na região 
Sudeste

Colar de Honra ao Mérito 
Legislativo

É a mais alta comenda do Poder Legislativo 
Paulista conferido a pessoas naturais ou jurídicas 
que contribuem para o desenvolvimento social 
cultural e econômico do Estado de São Paulo.

Prêmio Movimento 
Você e a Paz

4ª edição do Movimento Você e a Paz - Criado e 
idealizado pelo médium e orador espírita Divaldo 
Franco, a iniciativa existe desde 1998 e é uma ati-
vidade sem conotação religiosa ou política, que 
tem como propósito central desenvolver a cul-
tura de paz por meio da conscientização quanto 
à necessidade de se contribuir para a conquista 
de um mundo com mais harmonia, tolerância, 
respeito e amor.

Prêmio Melhores ONGs ÉPO-
CA Doar

O IOK foi selecionado como uma das 100 melhores 
ONGs do Brasil em 2017 de acordo com os padrões 
de gestão e transparência. É uma ONG pra se DOAR, 
e alcançou a admiração e o apoio das pessoas.

Voto de Júbilo

Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo ho-
menageou o Instituto Olga Kos com o Voto de 
Júbilo e Congratulações pelos relevantes serviços 
prestados às pessoas com deficiência intelectual, 
particularmente Síndrome de Down.

Prêmio Brasil Esporte e Lazer 
deInclusão Social

1º lugar em nossa região no 2º Prêmio Brasil de 
Esporte e Lazer de Inclusão Social do Ministério 
do Esporte.

Prêmio ABCA – 2015

Reconhecendo a contribuição, para a cultura 
nacional, de críticos, artistas, pesquisadores, ins-
tituições e personalidades atuantes na área das 
artes visuais, a Associação Brasileira dos Críticos 
de Arte instituiu, em 1978, com o patrocínio da 
FUNARTE, um Prêmio Anual, em formato de um 
troféu. Desde então, vem sendo distribuído a per-
sonalidades do meio artístico. Todas as categorias 
de premiação possuem o nome de um crítico de 
reconhecida contribuição para a cultura e as artes 
plásticas brasileiras.

Prêmio LIF – 2013

O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara 
de Comércio França-Brasil com o objetivo de esti-
mular, por meio do destaque e visibilidade dados 
aos projetos inscritos, sobretudo aos vencedores, 
a criação e/ou multiplicação de iniciativas que 
promovessem uma transformação em prol de 
melhores condições para as pessoas e a socieda-
de. O Instituto Olga Kos conquistou o 3º lugar da 
categoria “Apoio às Comunidades Locais” do XII 
Prêmio LIF.

Prêmio Areté

Apoio a eventos culturais em rede, Ministério da 
Cultura – Secretaria de Cidadania Cultural, em 
2010.

II  Encontro Cultural – Laços 
de Amizade Espaço K

O Projeto Laços de Amizade Espaço K em parceria 
com o Ministério da Cultura e o Banco Safra ho-
menageou o Instituto Olga Kos como uma das 10 
entidades ajudadas pelo projeto.

Prêmio Empresário Amigo do 
Esporte

6ª edição do Prêmio Empresário Amigo do Espor-
te, realizada na sede da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo – FIESP, premiou o Presi-
dente do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural 
(IOK), Wolf Kos, na categoria Maiores Amigos do 
Esporte - Pessoa Física.

Prêmio Destaque 
do Ano – 2017

O objetivo do Prêmio é estimular a implementa-
ção de práticas inclusivas e aprimorar a gestão de 
políticas públicas, em especial na atuação com os 
municípios paulistas com ações inclusivas volta-
das ao segmento das pessoas com deficiência. 
O IOK, além de ser um dos finalistas de ações 
inclusivas 2017, ganhou na categoria Destaque 
do Ano pela pluralidade cultural e esportiva para 
pessoas com deficiência.

Medalha Anchieta

A Medalha Anchieta é a maior honraria da cidade 
de São Paulo. O prêmio, sempre acompanhado 
do Diploma de Gratidão da Cidade de São Pau-
lo, é concedido a personalidades e a instituições 
que, por meio de suas trajetórias, conquistaram a 
admiração e o respeito do povo paulistano.

Prêmio Chico Xavier

O prêmio foi instituído em março de 2013, home-
nageando pessoas e entidades que se destacam 
por atos e obras de amor ao próximo e de estímu-
lo à elevação do espírito humano. A premiação 
visa ações que propiciem o engrandecimento e 
a harmonia nas relações entre os indivíduos na 
sociedade.

Prêmio Selo de Qualidade

O “Prêmio Selo de Qualidade” oferecido pela Se-
cretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado 
de São Paulo (SELJ) destaca os projetos pelo nível 
de excelência demonstrado na apresentação, 
execução e prestação de contas, atingindo alto 
grau de confiabilidade em conformidade com 
os critérios técnicos definidos no programa de 
incentivo ao esporte.

Salva de Prata

No ano de 2014, a Câmara Municipal de São Paulo 
outorgou Salva de Prata ao Instituto Olga Kos. A 
homenagem deve-se à realização de relevantes 
serviços prestados à sociedade paulistana, ao 
desenvolver projetos artísticos e esportivos, os 
quais visam facilitar o processo de inclusão social 
e cultural, além de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida de pessoas com deficiência 
intelectual, principalmente Síndrome de Down.

Ordem do Mérito Cultural

Reconhecimento do Governo Federal a persona-
lidades, grupos artísticos, iniciativas e instituições 
que se destacaram por suas contribuições à Cul-
tura brasileira em 2009.

Prêmio Tuxáua Cultura 
Viva – 2010

O Ministério da Cultura contemplou o Instituto 
Olga Kos de Inclusão Cultural como Pontão de 
Cultura através do programa Cultura Viva.

Prêmio Brasil Mais Inclusão –
2018/2019

O Prêmio é uma homenagem concedida anual-
mente pela Câmara dos Deputados, a empresas, 
entes federados (União, Estados e Municípios), 
entidades (ONGs, OSCIPS) ou personalidades que 
tenham realizado ações em prol da inclusão de 
pessoas com deficiência ou sejam, elas próprias, 
exemplos de vida e superação.

Pela Arte se Inclui

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio de 
sua Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias, 
lançou em 2001 a campanha “Pela Arte se Inclui”. 
O Instituto Olga Kos está entre os escolhidos, fa-
zendo parte do livro que reúne exemplos de que 
a arte também pode ser um meio para a inclusão 
social deste segmento da população.

Prêmio Brasileiro de 
Excelência Gráfica IPSI

O Instituto Olga Kos foi agraciado no 28º Prêmio 
Excelência Gráfica IPSIS “Fernando Pini” 2018, na 
categoria livros culturais e de artes, no produto, 
Livro Caretas Maragojipe - Fotógrafo João Farkas.

Selo Municipal de Direitos 
Humanos e Diversidade – 
2020/2021

Fomos reconhecidos pelas boas práticas de 
gestão da diversidade e promoção dos direitos 
humanos atráves do projeto Karatê - Esporte de 
Respeito.

Prêmio Funarte Respirarte

O vídeo “Alma Inclusiva”, produzido em 2020, 
rendeu ao Instituto Olga Kos o prêmio Funarte 
Respirarte na categoria Artes Integradas. A láurea 
anual abarca manifestações artísticas inéditas em 
diferentes segmentos e tem como intuito a pro-
moção da arte e de vertentes culturais em todas 
as regiões do país.

Prêmio Empreendedores e
Inovadores – 2020

O grupo FJR homenageou o empresário Wolf Kos, 
presidente do Instituto Olga Kos, com o título 
“Empreendedores Inovadores” de 2020. A conde-
coração é uma resposta a dedicação, empenho e 
advocacy que o empreendedor social realiza na 
instituição desde sua fundação, em 2007.

Selo de Acessibilidade 
Arquitetônica

Atribuído a edificações, espaços, transportes 
coletivos, mobiliários e equipamentos urbanos, 
indicando que são adequados e acessíveis para 
pessoas com deficiência. É concedido pela Se-
cretaria Municipal da Pessoa com Deficiência 
(SMPED).

Diploma de Homenagem
Dia Internacional da 
Síndrome de Down

Reconhecimento pela relevância na atuação em 
prol da pessoa com Síndrome de Down na Câma-
ra Municpal de São Paulo em 2022. 

31

IOK   ARTES    ESPORTE   PESQUISA

ABRACE ESTA CAUSA!
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