


Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos de Inclusão 
Cultural (IOK) é uma associação sem fins econômi-
cos que desenvolve projetos artísticos e esportivos, 
aprovados em leis de incentivo fiscal, para atender, 
prioritariamente, crianças, jovens e adultos com de-
ficiência intelectual. Além disso, parte das vagas de 
nossos projetos é destinada a pessoas sem deficiên-
cia, que se encontram em situação de vulnerabilidade 
social e residem em regiões próximas aos locais onde 
as oficinas são realizadas. Desta forma, pretende-se 
possibilitar uma maior interação entre pessoas com 
e sem deficiência.

Nas oficinas de esportes, os principais objetivos são: 
incentivo à prática esportiva (Karate-Do e Taekwondo), 
estímulo ao desenvolvimento motor e melhoria na 
qualidade de vida.

Já nas oficinas de artes, buscamos divulgar a diver-
sidade cultural e artística de nosso país, incentivar o 
exercício da arte e ampliar os canais de comunicação 
e expressão dos participantes.

Juntamente com os projetos acima descritos, o IOK 
ainda visa a ampliação do acesso à cultura a nos-
sos atendidos, na medida em que organiza visitas a 
teatros e museus.



Missão
Atender crianças, jovens e adultos com deficiên-
cia intelectual, além de pessoas sem deficiência, 
que se encontram em situação de vulnerabilida-
de social. Procuramos facilitar a inclusão social 
de todos, garantindo que reúnam condições de 
participar de forma mais efetiva da sociedade da 
qual fazem parte.

Visão
Ser uma instituição do terceiro setor reconhecida 
pela liderança, excelência, inovação e impacto 
social, por meio de ações socioculturais e de in-
clusão social.

Valores
+ Ética nas relações e no exercício das atividades;

+ Respeito à diversidade humana;

+ Promoção do exercício da cidadania;

+ Comprometimento com a causa;

+ Excelência no trabalho;

Objetivos
Romper a barreira do preconceito, por acreditar que 
todos são capazes de, ao estabelecer o contato 
com a arte e o esporte, expor aquilo que nos torna 
únicos e especiais: a individualidade.

O IOK, por meio de suas atividades e projetos, 
busca promover a inclusão, atuando nas áreas 
da arte e do esporte.



Sumário
06  | Apresentação

08  | Cronograma de exposições

18  | Obras expostas

22  | Sobre o projeto

32  | Resultados de Artes e Esportes

34  | Somos Vencedores





Vinte e uma obras, sete instituições, muitos olhares, uma história através do tempo. Não uma 
história qualquer, mas uma história do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural. Uma história 
de arte contemporânea que o IOK coleciona ao longo de 10 anos. As obras que compuseram 
o projeto foram produzidas por crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual.

No projeto “Expo 21- A Era da Inclusão” o objetivo foi a realização de sete exposições itine-
rantes. Iniciamos com três obras do acervo escolhidas pelos participantes de oficinas de 
artes de projetos do instituto que acontecem atualmente na cidade de São Paulo e com 
o mesmo perfil dos que produziram os trabalhos. A partir de então, essas produções 
passaram a circular entre as instituições convidadas na missão de acrescentar em 
cada uma delas mais três novas composições. Assim ao final do percurso, as 
vinte e uma obras constituíram o conjunto que compuseram a exposição final.
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EXPO 21 - A ERA DA INCLUSÃO
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As instituições escolhidas e o período expositivo seguiram o seguinte cronograma:

1ª EXPOSIÇÃO
Local: A Alternativa
Período Expositivo: 24/08 até 05/09/2017 
Obras Expostas: 3

A ALTERNATIVA
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 513

Período de Exposição: De 24 à 29 de Agosto

De segunda a sexta-feira, das 8 às 17h

Patrocínio Apoio

MINISTÉRIO DA CULTURA, BANCO TOYOTA, BRADESCO SEGUROS, CASA TOGNINI
E INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL APRESENTAM
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2ª EXPOSIÇÃO
Local: Instituto Gabi
Período Expositivo: 15/09 até 27/09/2017
Obras Expostas: 6

INSTITUTO GABI
Endereço: R. Gustavo da Silveira, 128 - Vila Santa Catarina

Período de Exposição: De 15 a 27 de Setembro

De segunda a sexta-feira, das 9 às 16h

Patrocínio Apoio

MINISTÉRIO DA CULTURA, BANCO TOYOTA, BRADESCO SEGUROS, CASA TOGNINI
E INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL APRESENTAM

EXPO 21 - A ERA DA INCLUSÃO
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3ª EXPOSIÇÃO
Local: Apoie
Período Expositivo: 04/10 até 30/10/2017 
Obras Expostas: 9

APOIE
Endereço: Av. Prefeito Fábio Prado, 17

Período de Exposição: De 4 à 30 de Outubro

De segunda a sexta-feira, das 9 às 16h

Patrocínio Apoio

MINISTÉRIO DA CULTURA, BANCO TOYOTA, BRADESCO SEGUROS, CASA TOGNINI
E INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL APRESENTAM
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4ª EXPOSIÇÃO
Local: Monte Azul
Período Expositivo: 07/11 até 24/11/2017
Obras Expostas: 12

MONTE AZUL
Endereço: Av. Tomás de Souza, 552

Período de Exposição: De 7 à 24 de Novembro

De segunda a sexta-feira, das 9 às 17h

Patrocínio Apoio

MINISTÉRIO DA CULTURA, BANCO TOYOTA, BRADESCO SEGUROS, CASA TOGNINI
E INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL APRESENTAM

EXPO 21 - A ERA DA INCLUSÃO
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5ª EXPOSIÇÃO
Local: Lares
Período Expositivo: 29/11 até 12/12/2017
Obras Expostas: 15

Patrocínio Apoio

LARES
Endereço: Av. Barão de Rego Barros, 179

Período de Exposição: De 29 de Novembro à 12 de Dezembro

De segunda a sexta-feira, das 9 às 17h

MINISTÉRIO DA CULTURA, BANCO TOYOTA, BRADESCO SEGUROS, CASA TOGNINI
E INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL APRESENTAM
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6ª EXPOSIÇÃO
Local: CEU Cidade Dutra
Período Expositivo: 13/01 até 31/01/2018
Obras Expostas: 18

Patrocínio Apoio

LARES
Endereço: Av. Barão de Rego Barros, 179

Período de Exposição: De 29 de Novembro à 12 de Dezembro

De segunda a sexta-feira, das 9 às 17h

MINISTÉRIO DA CULTURA, BANCO TOYOTA, BRADESCO SEGUROS, CASA TOGNINI
E INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL APRESENTAM
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7ª EXPOSIÇÃO
Local: Fábrica de Cultura
Período Expositivo: 03/02 até 28/02/2018
Obras Expostas: 21

FÁBRICA DE CULTURA
Endereço: R. Franklin do Amaral, 1575

Período de Exposição: De 2 à 28 de Fevereiro

De segunda a sexta-feira, das 8 às 17h

Patrocínio Apoio

MINISTÉRIO DA CULTURA, BANCO TOYOTA, BRADESCO SEGUROS, CASA TOGNINI
E INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL APRESENTAM

EXPO 21 - A ERA DA INCLUSÃO
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Exposição Final com 21 Obras realizada na Galeria Olido, no período de 09/03 até 01/04
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Dentro de uma realidade em que o acesso à arte é tão 
desigual em nosso país, o projeto “Expo 21 – A Era 
da Inclusão” é uma proposta real de democratização 
cultural, pois ofereceu arte a comunidade de sete ins-
tituições de maneira concreta e responsável, dando a 
oportunidade de contato com a arte e apoderou essas 
comunidades de senso cognitivo para integrar um 
novo olhar ao seu modo de ver e perceber o mundo.

Crianças e adolescentes são dotados de grande ca-
pacidade criativa, por isso é de suma importância 
oferecer a elas condições para que se expressem por 
meio de linguagens artísticas e ampliem sua estética. 
Além disso, o contato com outras visões artísticas de 
mundo, ao mesmo que há a valorização artística e 
cultural, provocam questionamento e reflexão e, con-
sequentemente, a expressão de novos sentimentos e 
emoções, ampliando os limites das relações afetivas 
e sociais, permitindo a formação de cidadãos mais 
críticos e participativos. 

Nesses mais de dez anos levando Artes Visuais para 
centenas de jovens e adultos com deficiência intelec-
tual, o Instituto Olga Kos não deixa dúvidas, através 
de suas obras do acervo, que estética, sensibilidade e 
criatividade são habilidades que se aprende. 
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No processo de aprendizagem, a Arte, modifica clara-
mente a vida dos participantes das oficinas. Quando o 
participante produz ou aprecia obras de arte, desenvolve 
sua percepção e imaginação, dois recursos indispensá-
veis para compreender outras áreas do conhecimento.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, o “con-
junto de conteúdos está articulado dentro do processo 
de ensino e aprendizagem e explicitado por intermédio 
de ações em três eixos norteadores: produzir, apreciar 
e contextualizar” (PCN-Arte, p. 49). Vale ressaltar que, 
em nosso país, essa Proposta Triangular representa 
a tendência de resgate dos conteúdos específicos da 
área, na medida em que apresenta como base para a 
ação pedagógica, três ações mental e sensorialmente 
básicas que dizem respeito ao modo como se processa 
o conhecimento em arte. Isso resume a importância 
do projeto.

EXPO 21 - A ERA DA INCLUSÃO
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Através do projeto “Expo 21 – A Era da Inclusão” per-
mitiu-se aos participantes das oficinas do Instituto Olga 
Kos um importante canal de contato e distribuição 
cultural, já que o acesso aos gêneros instrucionais em 
nosso país é muito restrito. Estimular e trabalhar com 
arte torna-se uma tarefa essencial, visto que, em geral, a 
maioria das pessoas nunca foram ou foram pouquíssi-
mas vezes a um museu e não usam internet ou e-mail. 

Realizar um projeto de exposição que é acompanhada 
de um programa pedagógico para instituições, onde a 
maioria dos participantes não têm acesso à equipamen-
tos culturais é um projeto concreto de inclusão cultural, 
que contribui para a educação da percepção dos cida-
dãos em relação à importância da arte para a formação 
de uma sociedade e seu desenvolvimento sustentável.

ATUAÇÃO 
EFETIVA 
NO 
DESENVOLVIMENTO 
DE 
PESSOAS 
COM 
DEFICIÊNCIA 
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       Sair do espaço habitual de trabalho para 
ocupar outros ambientes que, também, é de 
direito destes participantes. Além disso, outro 
fator bastante importante nesse deslocamento, 
entre o espaço de ensino cotidiano e o novo 
espaço expositivo, foram os encontros com os 
pais que acompanharam e participaram 
das atividades junto aos seus filhos, 
independentemente da idade.” 
- Guga Paulino, educador

“
EXPO 21 - A ERA DA INCLUSÃO
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Exposição e artistas selecionados

A exposição final foi composta por obras com releitu-
ras diversas de pinturas de grandes artistas de vários 
módulos ocorridos desde a fundação do Instituto Olga 
Kos, como exemplo Mario Gruber, Takashi Fukushima, 
Ivald Granato, Inácio Rodrigues, Innos Corradin, Claudio 
Tozzi, dentre outros. 

Em cada instituição onde a exposição foi instalada, os 
participantes foram convidados a observar cada obra. 
Os artistas retratados foram inspiradores e mediado-
res do pensar, do experimentar, do apreciar, do estar 
juntos, aumentando importância da cultura para todos.

            Incluir por meio da arte, que maravilha! Toda a equipe do 
Instituto Olga Kos está de parabéns pela iniciativa, recepção 
aos participantes e seus acompanhantes e principalmente 
a dinâmica realizada no momento da visita. Quero ressaltar 
a inclusão que ocorre em todo esse processo de visitação 
com relação aos transeuntes que passam e ficam encantados 
com toda a movimentação, trabalho da equipe e participação 
das pessoas. Posso dizer que é uma espécie de inclusão 
secundária, que ocorre de forma muito natural e com muita 
emoção. Aproveito também para agradecer profundamente 
pelo respeito com que nos tratam; a gentileza do motorista; 
pontualidade com relação aos horários combinado; o excelen-
te transporte e lanche para participantes e acompanhantes. ”
 - Billy de Assis, professor - CIEJA Campo Limpo

“
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Monitoria e cronograma de Visitação à Exposição Final

O projeto contou com monitoria especialmente preparada pela coordenação 
responsável pelo projeto, sendo que os monitores escolhidos estiveram 
atentos à realidade de cada instituição visitante e cientes da importância do 
acesso à cultura na formação do público com deficiência intelectual e em 
vulnerabilidade social, uma vez que o projeto “Expo 21- A Era da inclusão” dá 
uma especial atenção à educação.

Para tornar esse trabalho ainda mais produtivo e duradouro, foram feitas algu-
mas atividades lúdicas no local da exposição final, realizada na Galeria Olido. 
Essas atividades tiveram como objetivos desenvolver várias habilidades como 
a atenção, memorização, imaginação, enfim, todos os aspectos básicos para 
que a o momento fosse inesquecível para cada um dos visitantes.

Através das atividades, os monitores puderam falar sobre o projeto, como ele 
foi elaborado, sobre a importância da Arte e as obras expostas. Foram mais 
de trezentas pessoas na semana de abertura da exposição. Por se tratar num 
equipamento público localizado numa área de grande circulação de pessoas, 
acreditamos que no período em que a exposição ficou montada, mais de mil 
pessoas estiveram contato com o conjunto de trabalhos.
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           Não era apenas chegar e olhar. 
Pensamos na melhor maneira de re-
ceber nossos visitantes para uma vi-
sita em um espaço aberto ao público. 
Pensamos qual a melhor estratégia, 
organização e atuação. Recebemos 
grupo a grupo com muito entusias-
mo aguçando o olhar e escuta de 
diferentes maneiras.” 
- Marcia de Carvalho, pedagoga

“

EXPO 21 - A ERA DA INCLUSÃO
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Sobre circulação de obras

Encerrando o projeto, registramos as impressões dos 
gestores de dois dos locais por onde a exposições 
passaram:

- Qual a importância de participar de um projeto 
como este?

A Alternativa: Fez muito bem para nossos artesãos, 
que muitas vezes ainda se sentem excluídos, ver que 
fazem parte de um grupo que produz peças artísticas 
de qualidade, muito admiradas.

Lares: O Projeto “Expo 21 - a Era da Inclusão” trouxe 
para os assistidos da Lares a oportunidade de participar 
de mais uma das formas de inclusão social visto que a 
arte é um meio de expressão de emoções, sentimen-
tos, valores e de manifestação do belo e do agradável.

- Como vocês veem o trabalho do Instituto Olga Kos?

A Alternativa: Tem sido uma parte muito importante do 
nosso trabalho com os artesãos; eles se sentem muito 
valorizados, capazes de produzir obras que são muito 
apreciadas, se sentem como pessoas que, apesar de 
suas limitações conseguem se exprimir muito bem 
artisticamente. É super importante para a Alternativa 
ter essa colaboração do Instituto Olga Kos.

Lares: O Instituto Olga Kos por meio de vários projetos 
e programas em muito vem contribuindo para a forma-
ção integral das pessoas com deficiência intelectual 
utilizando-se da abordagem de temas transversais que 
são de extrema importância no processo de educação 
para a vida.
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- Como os participantes, familiares e outras pessoas 
reagiram diante da exposição?

A Alternativa: Nossos artesãos gostaram muito de 
saber que suas pinturas, colagens, etc, estavam sen-
do mostradas em vários outros lugares, junto com o 
material de outros artistas.

Lares: Durante o período de exposição no espaço da 
Lares, os pais, visitantes, funcionários e assistidos 
tiveram a oportunidade de apreciar as obras e de ma-
nifestar sua surpresa e admiração frente ao produto 
final apresentado.

- Houve algum fato marcante em relação a exposição 
durante o período em que ela aconteceu?

Lares: O que verdadeiramente chamou a atenção foi 
a reação positiva dos visitantes frente à qualidade das 
obras. Ressalta-se que os assistidos reconheceram 
seu trabalho, fato que os deixou imensamente felizes.

- Como foi a visita a exposição final?

A Alternativa: Foi excelente; o fato de ter sua produção 
exposta em um local público, com muita gente circulan-
te, faz nossos artesãos se sentirem muito bem. Valeu!

Lares: Os assistidos compareceram à exposição e, na 
volta, falaram do que viram e sobre os quadros que 
haviam reconhecido. Demonstraram, também, alegria 
e entusiasmo frente ao “passeio” realizado.“      A ideia foi dar mais atenção 

para as obras expostas. Foi uma 
atividade bem divertida, que de-
senvolveu o trabalho em grupo, a 
atenção, leitura de imagem e prin-
cipalmente fez com que os traba-
lhos expostos fossem realmente 
vistos com atenção e detalhamento.”
- Daniel Nicolas, artista plástico

EXPO 21 - A ERA DA INCLUSÃO
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Ano

Participantes

Turmas

Turmas

2009

420

40

APAE-SP
CEDE
APOIE
ADID
CECCO
C.C. SANTO AMARO
CCM
CHAVERIM
PESTALOZZI

2007

18

2

APAE-SP
CEDE

2010

600

50

APAE-SP
ADERE
APOIE
ADID
CECCO
CEDE
C.C. SANTO AMARO
CCM
CHAVERIM
NANE
CCJ
IMG

2008

108

10

APAE-SP
CEDE
APOIE

2011

720

62

ABRACE
ADERE
ALTERNATIVA
APAE-SP
APOIE
ADID
C.C. SANTO AMARO
C.C. SÃO PAULO
CCM
CHAVERIM
NANE

Ano

Participantes

Turmas

Turmas

2014

1080

72

APAE-SP
CEDE
APOIE
ADID
CECCO
C.C. SANTO AMARO
CCM
CHAVERIM
PESTALOZZI

2012

680

52

APAE-SP
CEDE
APOIE
ADID
C.C. SANTO AMARO
ADERE
CHAVERIM
NANE
ABRACE
ALTERNATIVA
NOSSO LAR

2015

1360

84

APOIE
ALTERNATIVA
APAE-SP
APABEX
NOSSO LAR
CHAVERIM
C.C. SANTO AMARO
ESPAÇO K
CEU CIDADE DUTRA
INSTITUTO GABI
MONTE AZUL
LARES
LAR DAS CRIANÇAS
CEU CAMINHOS DO 
MAR

2013

1356

74

APAE-SP
APOIE
ADID
C.C. SANTO AMARO
ADERE
CHAVERIM
ABRACE
ALTERNATIVA
NOSSO LAR
ASSOCIAÇÃO COMU-
NITÁRIA
MONTE AZUL
CEU CAMINHO DO 
MAR
CEU PARAISÓPOLIS
CEU CASA BLANCA
CEU CIDADE DUTRA
INSTITUTO GABI

2016/2017

918

60

A ALTERNATIVA
APABEX
APAE
APOIE
CAMINHANDO
CASA DE CULTURA 
STO AMARO
CECCO BACURI
CECCO IBIRAPUERA
CECCO MANOEL DA 
NÓBREGA
CECCO VILA GUA-
RANI
CER FREGUESIA DO Ó
CEU CAMPO LIMPO
CEU CASA BLANCA
CEU CIDADE DUTRA
CEU PARAISÓPOLIS
CEU VILA RUBI
CIAM
CIEJA CAMPO LIMPO
EMEF BERNARDO 
O’HIGGINS
EMEF FREI DAMIÃO
ESPAÇO K/LAÇOS DE 
AMIZADE
FÁB. CULT. V. N. 
CACHOEIRINHA
INSTITUTO GABI
INST. V. H. I. DARCY 
VARGAS
LARES
MONTE AZUL
NOSSO LAR
OAT

ARTES

32



Ano

Participantes

Turmas

Turmas

2011

600

14

LIRA TAEKWONDO CLUBE
KEN YU
APAE-SP
ADERE
CEU CAMINHO DO MAR
NANE
APAE-DIADEMA
LAR DAS CRIANÇAS

2009

100

4

LIRA TAEKWONDO CLUBE
ASSOCIAÇÃO KEN IN KAN

2012

250

10

LIRA TAEKWONDO CLUBE
KEN YU
APAE-SP
ADERE
CEU CAMINHO DO MAR
NANE
APAE-DIADEMA
LAR DAS CRIANÇAS

2010

100

4

LIRA TAEKWON-DO CLUBE
ASSOCIAÇÃO KEN IN KAN

Ano

Participantes

Turmas

Turmas

2015

1450

58

ADERE
LARES
CENHA
LIRA TAEKWONDO CLUBE
APAE-DIADEMA
APAE-SANTO ANDRÉ
NOSSO LAR
APOIE
APAE-SP
MONTE AZUL
CIEJA-CAMPO LIMPO
EMEF PROFºANDRÉ R. DE 
ALCKMIN
CEU CAMINHO DO MAR
CEU PARQUE ANHANGU-
ERA
CEU SAPOPEMBA
CEU VILA ATLÂNTICA
CEU ALVARENGA
CEU VILA RUBI
CEU CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO AMAN-
HECER
CEU CASA BLANCA
CEU CAPÃO REDONDO
CEU FEITIÇO DA VILA
CEU GUARAPIRANGA
CEU VILA DO SOL
CEU CIDADE DUTRA
LAR DAS CRIANÇAS
NASCE

2013

680

20

LIRA TAEKWONDO CLUBE
APAE-DIADEMA
APAE-SP
ADERE
CEU CAMINHO DO MAR
LAR DAS CRIANÇAS
LARES
CENHA
CEU PARQUE BRISTOL
CEU ANHANGUERA
CEU PAZ
CEU VILA ATLÂNTICA

2016

2055

83

ABADS
APABEX
APAE DIADEMA
APAE SÃO PAULO
APOIE
ASSOCIAÇÃO VEM SER
CAPSI CAPELA DO SOCOR-
RO
CECCO BACURI
CENHA
CEU ALVARENGA
CEU AZUL DA COR DO MAR
CEU CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO AMAN-
HECER
CEU CASA BLANCA
CEU CIDADE DUTRA
CEU FEITIÇO DA VILA
CEU FORMOSA
CEU JAÇANÃ
CEU JARDIM PAULISTANO
CEU PARAISÓPOLIS
CEU PARQUE ANHANGU-
ERA
CEU PARQUE VEREDAS
CEU PAZ
CEU PERA MARMELO
CEU PERUS
CEU QUINTA DO SOL
CEU SÃO CARLOS
CEU SÃO MATEUS
CEU SÃO RAFAEL
CEU SAPOPEMBA
CEU TIQUATIRA
CEU VILA CURUÇÁ
CEU VILA DO SOL
CEU VILA RUBI
CIEJA CAMPO LIMPO
EMEF GENERAL DE GOULE 
EMEF FREI DAMIÃO
LACE VELEIROS
LACE VILA CLIPPER
LAR DAS CRIANÇAS
LARES
MONTE AZUL
NASCE
NOSSO LAR

2014

1100

44

ADERE
LARES
CENHA
LIRA TAEKWONDO CLUBE
APAE-DIADEMA
APAE-SANTO ANDRÉ
NOSSO LAR
APOIE
APAE-SP
MONTE AZUL
CIEJA-CAMPO LIMPO
EMEF PROFºANDRÉ R. DE 
ALCKMIN
CEU CAMINHO DO MAR
CEU PARQUE ANHANGU-
ERA
CEU SAPOPEMBA
CEU VILA ATLÂNTICA
CEU ALVARENGA
CEU VILA RUBI
CEU CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO AMAN-
HECER
CEU CASA BLANCA
CEU CAPÃO REDONDO
CEU FEITIÇO DA VILA
CEU GUARAPIRANGA
CEU VILA DO SOL
CEU CIDADE DUTRA
LAR DAS CRIANÇAS
NASCE

ESPORTES
EXPO 21 - A ERA DA INCLUSÃO
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Ordem do Mérito Cultural
Reconhecimento do Governo Federal a personalidades, grupos artísticos, iniciativas e instituições que se 

destacaram por suas contribuições à Cultura brasileira em 2009.

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

Ponto de Cultura 
Instituto Olga Kos de Inclusão Social
O Ministério da Cultura contemplou o projeto “Pintou a Síndrome do Respeito” do Instituto Olga Kos de 

Inclusão Cultural como Ponto de Cultura.

Ponto de Cultura 
Instituto Olga Kos de Inclusão Social
O Ministério da Cultura contemplou o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural como Pontão de Cultura 

através do programa Cultura Viva.

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.

Prêmio Tuxáua Cultura Viva 2010
Mobilização e articulação com atuação em rede junto a Pontos de Cultura de todo Brasil.

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

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, fazendo parte 

do livro que reúne exemplos de que a arte também pode ser um meio para a inclusão social deste seg-

mento da população.

Prêmio LIF 2013
O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara de Comércio França-Brasil com o objetivo de estimu-

lar, 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 sociedade. O Instituto Olga Kos conquistou o 3º lugar da categoria “Apoio às Co-

munidades Locais” do XII Prêmio LIF.
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Medalha Anchieta
A Medalha Anchieta é a maior honraria da cidade de São Paulo. O prêmio, sempre acompanhado do Di-

ploma de Gratidão da Cidade de São Paulo, é concedido a personalidades e a instituições que, por meio 

de suas trajetórias, conquistaram a admiração e o respeito do povo paulistano.

Prêmio Brasil + Inclusão
O Prêmio é uma homenagem, concedida anualmente pela Câmara dos Deputados, a empresas, entes fe-

derados (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. 

Prêmio ABCA 2015
Reconhecendo a contribuição, para a cultura nacional, de críticos, artistas, pesquisadores, instituições 

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 personalidades 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 Selo de Qualidade
O “Prêmio Selo de Qualidade” oferecido pela Secretaria 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.

Prêmio Melhores ONGs ÉPOCA 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.

Prêmio Destaque do Ano 2017
O objetivo do Prêmio é estimular a implementação de práticas inclusivas e aprimorar a gestão de políticas 

públicas, em especial na atuação com os municípios paulistas com ações inclusivas voltadas 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.

Voto de Júbilo
Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo homenageou o Instituto Olga Kos com o Voto de Júbilo 

e Congratulações pelos relevantes serviços prestados às pessoas com deficiência intelectual, 

particularmente Síndrome de Down.

Salva de Prata
No ano de 2014, a Câmara Municipal de São Paulo outorgou Salva de Prata ao Instituto Olga Kos. A homena-

gem 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.
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