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SOAR – NO COMPASSO DA INCLUSÃO
Vigência do projeto: Abril de 2021 á Março de 2022
Número de participantes: 30
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Sobre o IOK
Fundado em 2007, o Instituto O l ga Kos ( I O K) é u ma o r g a ni z a ç ã o se m fi ns
lucrativos, que desenvolve projetos a r tí s ti cos , es p or ti v os e ci entí ficos p a r a
at e nder, prioritariamente, cria nç a s, jo v e ns e a d u l to s c o m d e fi c i ê nc i a
int electual ou física e, também, a b re e sp a ç o p a r a p e sso a s se m d e fi c i ê nc i a e m
vulnerabilidade social, proporc i ona nd o tr oca s d e exp er i ênci a s e i ncl u s ã o.
Ao traç ar sua rota, o IOK aco mp a nha a tr a je tó r i a d o b e ne fi c i á r i o e su a
e voluç ão durante a realizaç ão d a s ofi c i na s, a d a p ta nd o e m el hor a nd o a s
metodologias por intermédio d e p e sq u i sa s e i nstr u me nto s i né d i to s c o mo o
Indicador de Desenvolvimento O l g a Ko s ( I d o k) e o Í nd i c e Na c i o na l d e
Inc l usão da Pessoa com Defi ciênc i a O l g a Ko s ( I ni o k) .
Os principais objetivos dos p ro je to s sã o : es ti m u l a r a a u to no mi a e o
de senvolvimento social da Pesso a c o m D e fi c i ê nc i a p o r i nte r mé d i o d e su a s
práticas; melhorar a qualidade d e v i d a , a mp l i a r o s c a na i s d e c o mu ni c a ç ã o e
e xpressão dos participantes, d es env olv er v a l o re s c o mo c o o p e r a ç ã o e
soli dariedade e promover a inc l u sã o so c i a l .
#V iv a a Inc l us ã o!
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TRAJETÓRIA DO PROJETO
SOAR, em uma das suas deﬁnições, encontra-se os termos,
“REPERCUTIR/PRODUZIR ECO” e, trazendo para o nosso projeto,
o repercutir sonoramente entrelaça a linguagem das Artes Visuais,
onde ecoam em suas mais variadas formas.

LINHA DO TEMPO

Contratação
de uma equipe
multidisciplinar.
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Em alguns momentos as produções de desenho e pintura em
papéis e tecidos foram inspiradas nas letras das canções ou nas
atividades propostas para conhecermos as características do som.
Assim surgiram barcos, mares, peixes... Que se encaixaram como
elementos visuais para compor ﬁgurino, coreograﬁa, cenário... Em
outros momentos a música estava presente como estímulo e ﬁo
condutor durante o próprio processo criativo, assim pudemos ouvir
e apreciar diferentes ritmos e estilos, aumentando nosso repertório
musical enquanto os desenhos ﬂuíam.
O projeto Soar ganhou contornos de manifestação cultural popular
através da interação com o espaço onde ocorreu. A associação
Cultural Corrente Libertadora e também pela característica das
criações acontecerem em roda, coletivamente, alinhando canções
e produção plástica, numa atmosfera de festejo e de brincadeira
levada a sério.
A base norteadora do Projeto foram as vivências, o “apropriar-se”
através da prática musical e artística com proposições lúdicas, culturais
e conceituais onde, ao ﬁnal, ﬁcou nítido o aprendizado musical e a
expressividade através do canto, do corpo e de diferentes registros
artísticos.

Planejamento

Divulgação
para alcançar
interessados.

Ínício das oficians
na Instituição
parceira.

Prè-Inscrição
Prè-Inscrição e
preenchimento de
formulário dos participantes.

Planejamento
de equipe e dos
módulos.

Música e artes plásticas podem caminhar juntas? Certamente que
sim! Às vezes a música vai na frente e as artes plásticas vem seguindo
ou vice-versa. Em outros momentos, caminham lado a lado, de mãos
dadas. Foi assim durante o Projeto Soar…

Ínicio das Oﬁcinas

Divulgação

Formação de equipe
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Todos os participantes realizaram, Índice de Desenvolvimento do
Instituto olga kos (IDOK), Mapa de Rede Social e preenchimento
das ﬁchas de inscrição.

Aplicação do IDOK
Primeira aplicação
do IDOK e Mapa Social.

Apresentação Final
Ensaio aberto
Ensaios abertos em
locais públicos.

Apresentação
musical.

Relatório Final
Aplicação do IDOK

Criação de um relatório
com as atividades
desenvolvidas

Segunda aplicação
do IDOK para colher
resultados.

O SOAR – No Compasso da Inclusão, não se ﬁnaliza, continuará
soando naqueles que ﬁzeram parte dele, foram momentos e aquisições
que continuarão a reverberar!

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

FALA AÍ TIME!

CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO DOS PARTICIPANTES
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Desde as primeiras semanas de oficina, pude acompanhar e contribuir na
construção do grupo, no desenvolvimento das propostas e na crescente relação
entre os participantes e as linguagens artísticas da música e artes plásticas.
Nos módulos iniciais do projeto, a psicologia, junto à pedagogia, propiciou a
integração de todos, culminando na formação de um elo consistente entre os
participantes e a equipe, o que ficou evidente na apresentação final, na qual
todos se mostraram integrados e pertencentes. Abordamos inicialmente a
identidade, o autoconhecimento, as características pessoais e a diversidade,
percebendo a nossa individualidade e o outro, temas que foram essenciais
para o trabalho artístico e o desenvolvimento dos participantes, atravessado
pelas linguagens artísticas.
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

Foi lindo perceber, muitas vezes em atos sutis, a identificação de alguns
participantes com a música e com os instrumentos musicais, como aqueles que
chegaram pouco participativos, tímidos e finalizaram o projeto expressando
os seus sentimentos e conhecimentos adquiridos ao longo das oficinas, com as
batidas do tambor, do caxixi, dos bastões de maculelê, com o canto ou com a
dança provocada pelos sons. Atuar como psicóloga do projeto Soar foi muito
gratificante, especialmente por me possibilitar vivenciar o crescimento singular
de cada um e a desconstrução de alguns olhares que inicialmente viam apenas
as limitações da pessoa com deficiência e agora podem contemplar todas as
inúmeras potencialidades e a individualidade dos nossos participantes.
Estela Caroline Freitas Melo,
psicóloga do Instituto Olga Kos
Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.
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QUEM CONTRIBUIU PARA A HISTÓRIA
Fui convidada para contribuir neste projeto como
instrutora de música e desenvolver uma proposta em
conjunto com Artes Plásticas…confesso que me senti
desafiada a fazer soar a expressividade dos participantes por
duas linguagens diferentes. Não precisou de muito para que
as sonoridades fluíssem no som, no corpo e nos registros
plásticos. Todos os nossos encontros foram de trocas,
vivências significativas, aprendizados e sensibilização.
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QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

Gostei de aprender música
e de pintar! Gostei muito! E também
fiz muitas amizades com a Gislene,
com a Taissa, com a professora
Alessandra, com a Estela

O som acontece muito além dos instrumentos, acontece ao
nosso lado nos sons da nossa casa, nos sons do cotidiano,
acontece na natureza que nos rodeia. A partir dessa
consciência sonora passamos a apresentar o som e suas
características, associando às características individuais
dos participantes, suas semelhanças e diferenças. Foi um
processo rico, encantador e envolvente. Certeza que o SOAR
continuará ressoando na vida de todos que participaram
desse projeto. Ao término desse tempo fica a realização
pessoal e profissional, a gratidão aos participantes e equipe,
que estiveram junto do começo ao fim e a certeza que foi
um tempo marcante na vida de todos.

Senielly Silva,
participante

Deborah Hathner
Colaboradora artística e produção da apresentação

Acredito que, tão importante quanto falar sobre
respeito às diferenças, é praticar o respeito nas relações.
Estarmos dispostos a conviver com as pessoas, compartilhando
nossa bagagem sem deixar de valorizar a bagagem que cada
pessoa traz consigo. Sinto que vivenciamos momentos
honestos de conexão e troca com os participantes do
Projeto Soar durante as oficinas e apresentações. Posso
dizer que os laços de afeto e confiança nos possibilitaram
experimentar nossas vozes em cantorias, nossos corpos
brincando de fazer percussão, conhecendo as características
do som, desenhando, compondo e pintando, estimulando
sim as expressões individuais, mas principalmente o senso de
parceria e coletividade. Enfim, sou grato por aprender tanto
com os participantes e toda a equipe do projeto. Agradeço
também às famílias, especialmente as mulheres que se doam
e seguem em frente, fonte de inspiração!
Marcus Vinicius de Oliveira,
Instrutor de Artes Plásticas

Senielly acorda cantando
as músicas do Soar! Ela adora! O
desenvolvimento é nítido, sinto
que amadureceu, aprendeu muita
coisa…não tenho nem palavras
para descrever! Ela criou uma
independência, se organizava para
as oficinas, preparava, separava o
material que era indicado. Eu nem
precisava fazer nada e até me ensinou
o que aprendeu com vocês sobre
como usar o computador. A Gislene
fez um grupo para ela, Senielly e
para Taissa no WhatsApp. Por ali
passaram a treinar as músicas que
aprendiam. Tudo que era do projeto,
elas continuavam em casa, fazendo
os peixes coloridos, treinando a
“jangada”, as atividades da oficina.
Foram muito companheiras. Vejo
também como a vontade de se
comunicar aumentou! Quando eu
pensava em mandar mensagens para
a equipe para falar sobre algo, ela já
tinha feito o contato e avisado… do
jeito dela, é claro! Mas a iniciativa
me surpreendeu muito!
Ivassan Silva,
mãe da participante Senielly Silva

Sou mãe da Carol e tia
da Gislene. Vejo evolução nas
duas, agora que acabou o projeto.
Percebo que a Gi perdeu o medo
que tinha de procurar as coisas no
computador. Hoje ela se vira sozinha,
tem autonomia. Ela se soltou e se
destacou bastante. Fez um grupo
de amigos que se ajudavam muito. E
Carolina não tinha limite!
Não sabia a hora certa de falar,
atropelava os outros, simplesmente
chegava e falava sem se importar
se estava interrompendo ou não.
Notei que com o aprendizado com
as pesquisas pela internet, pelas
formações de grupos de estudo
online, ela entendeu que cada um
tem uma hora para falar. Vejo ela
atenta, esperando a vez dela

Eu tenho que falar que
o acolhimento de vocês foi
impressionante, foi 100%! No
começo da pandemia, Bruna estava
lá fechada, parada, desinteressada.
Começamos o projeto e a cada
semana, fui vendo-a se soltando.
Hoje ela chega em casa e começa a
tocar os “instrumentos imaginários”!
Senta no quarto e canta os trechos
de músicas que aprendeu aqui. Ela
não tem nenhuma preguiça de vir
para cá. Só tenho a agradecer, foi
muito mais do que eu esperava
Neusa Violatto,
mãe da participante Bruna Violatto

Neide Kanashiro,
mãe e tia de participantes

Eu tenho orgulho dessas
pessoas. Eu estou muito feliz e eu
aprendi muito!
Carolina Kanashiro,
participante

Quero agradecer demais a
todos vocês! Vejo que ele deu uma
boa melhorada, digo que estava
muito difícil, ele tem esse jeito. Mas
é impressionante o que a música traz
para ele, a ligação que ele tem com
ela. Rogério já no domingo começa:
“tem Soar, tem Santo Amaro”. Eu
vejo o interesse dele.
Maria do Amparo,
mãe do participante Rogério

Eu aprendi muito com
vocês! Eu ajudo as minhas amigas
no grupo. Agradeço a vocês por
nos ensinarem e deixarem eu ajudar
aqui. Eu gosto da parceria que a
oficina traz!
Gislene Souza,
participante
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VOCÊ SABIA?
Você sabia que o bairro de
Santo Amaro em São Paulo
possui vários espaços
culturais incríveis?
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Sim, no bairro de Santo Amaro existe um Centro
Cultural com um teatro ótimo chamado Leopoldo Fróes
nome dado em homenagem ao ator, cantor, letrista e
compositor carioca. No Centro Cultural também tem
a biblioteca Prestes Maia com um espaço e acervo
maravilhosos e no prédio do Centro Cultural há salas de
ensaio, de dança e música e tem sempre muitas atrações
e oficinas rolando por lá, inclusive nossas, do Instituto
Olga Kos. Ah, e é tudo gratuito! Acessem o instagram
deles e deem uma conferida:

A ENTREGA DOS UNIFORMES
A entrega dos uniformes aos participantes foi realizada
durante as oﬁcinas. O momento foi importante para
valorizar cada inscrito no projeto.

CONTEÚDO DO KIT
1 CAMISETA / 1 CERTIFICADO

https://www.instagram.com/ccsantoamaro/

E não para por aí não! Em Santo Amaro também
tem um espaço muito legal que se chama Associação
Cultural Corrente Libertadora, que promove a inclusão
social e cultural no bairro por meio do esporte e da arte,
assim como o IOK. Conheça esse espaço também:
www.spcultura.prefeitura.sp.gov.br/agente/2223/

Explorem as atividades dos bairros de São Paulo,
tem muita coisa legal na cidade. Fica a dica!

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA
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EVENTOS

Primeiro espetáculo aberto.

Primeiro espetáculo aberto.
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Primeiro espetáculo aberto.

Primeiro espetáculo aberto.

Segundo espetáculo final.

Segundo espetáculo final.

Primeiro espetáculo aberto.
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RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA
O SOAR – No Compasso da Inclusão trouxe aos nossos
participantes o benefício do poder de criar suas próprias
melodias, explorar a sua criatividade e a expressão artística,
trabalhar na captação desse projeto e ter o apoio dos nossos
patrocinadores para a sua execução foi grandioso, e isso é muito
importante para continuarmos o trabalho de Inclusão da pessoa
com deficiência, e/ou em situação de vulnerabilidade social,
então mais uma vez agradecemos aos nossos patrocinadores
e parceiros, por essa oportunidade de transformar vidas.
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GRATIDÃO

CONQUISTAS
O GRANDE DESAFIO

Nossa gratidão maior aos participantes e familiares pela dedicação,
envolvimento e sensibilizaçãoPessoas que dedicaram tempo, esforços para
deslocamento, às vezes de longa distância, recursos tecnológicos para as
oficinas remotas e sempre, um olhar curioso, uma postura aberta para aprender,
gestos carinhosos e acolhedores para cada um dos nossos momentos juntos.
Não faltou música, não faltou expressão corporal, não faltou criatividade, não
faltaram registros artísticos.
Pessoas que estiveram plenas nesse projeto e viabilizaram tempos de emoção
e expressividade marcantes.
A todos que fizeram o SOAR soar em diferentes espaços, a nossa gratidão,
certos de que tudo valeu a pena!
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DEPOIMENTO ESPECIAL - FAMÍLIA
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A proposta do Soar desde o início foi de realizarmos dois encontros semanais por turma.
Era necessário prender a atenção e o interesse de cada participante por um tempo maior do que
todos já estavam habituados. A equipe tinha um desafio imenso que era aliar as artes visuais a
música e além disso, em dois dias!
A cada semana, uma nova atividade focada na formação do grupo foi sendo aplicada de forma que
pensando já na apresentação final não houvesse interrompimento. Diante disso, a equipe planejou
atividades que pudessem ser feitas em conjunto e de forma online, sejam por computador ou por
celular, via whatssap.

Para mim, participar
do Soar foi muito gratificante
e bastante diferente, porque
música com artes visuais
é bem diferente e bacana.
Gostei da apresentação, achei
bem legal, virou uma farra.
Sempre gostei de artes, por
isso é maravilhoso tudo o que
o Instituto Olga Kos faz.
Márcia Castro de Sá,
participante

Foi maravilhoso a Marcinha participar do projeto, porque é
uma coisa que ela gosta muito, ela gosta demais, principalmente
de tudo que o Instituto Olga Kos faz. Se ela pudesse faria todos,
é impossível, mas se pudesse, faria todos os projetos. E, falando
de um projeto com artes e música, é tudo o que ela mais quer
na vida: participar de música. Para Márcia é maravilhoso e para
mim também, porque vejo a felicidade da minha filha e é a minha
felicidade também. A apresentação foi muito bonita, todos eles
participaram muito bem, gostei muito de toda a apresentação, do
começo ao fim. O trabalho de vocês foi gratificante, foi uma coisa
espetacular. Eu não tenho nem palavras para dizer, só tenho que
agradecer!
Lucinda Pinto Castro de Sá,
mãe da participante Márcia

Todos eram estimulados a interagir de forma que as conexões e os vínculos fossem estabelecidos
além das atividades presenciais, entendendo que esse seria o melhor caminho para a integração
das linguagens artísticas, pois os recursos oferecidos nas redes sociais, eram atrativos e
contemplavam o aumento da atenção e da autonomia dos participantes.
Percebemos que os subgrupos foram se formando por afinidades e as atividades realizadas entre
eles demonstravam essa disponibilidade a fazerem da melhor forma o que lhes era proposto.
Observando o resultado final, tivemos a certeza de que estabelecemos uma trajetória de muito
êxito já que os participantes se mostraram como um grupo unido e coeso, mesmo com todas as
dificuldades e desafios que sugiram.
Patricia Godoy,
pedagoga do Instituto Olga Kos
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FINALIZAÇÃO DO PROJETO
ESPETÁCULO
No dia 19 de março de 2022 aconteceu o espetáculo de finalização do projeto
SOAR – No Compasso da Inclusão no Teatro Leopoldo Fróes em Santo Amaro.
A celebração aconteceu em um clima de emoções à flor da pele, os beneficiários do SOAR se reuniram
para interpretar canções autorais que foram escritas pela instrutora de música do IOK, Alessandra Nunes e títulos
do cancioneiro popular.
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A proposta do Projeto era de ‘desconstruir’ a
“complexidade prática e teórica da música” e torná-la mais
acessível para os participantes. Através de uma metodologia
assertiva, a equipe responsável pelo projeto escolheu
um tema norteador que foi, através de práticas lúdicas
e interativas, compartilhado com os beneficiários que o
assimilaram com interesse e alegria e fizeram do espetáculo
um grande marco em suas vidas e na de todos os envolvidos.
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CONQUISTAS EM NÚMEROS:
INSTRUMENTOS, PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS
O instrumento utilizado na pesquisa foi o IDOK Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos. Objetivouse, a partir da utilização deste instrumento, manter um registro da compreensão dos profissionais a respeito do
desenvolvimento dos participantes do projeto. De modo que, a partir da padronização do registro de dados,
proposto por este instrumento, os dados gerados pelas equipes transdisciplinares possam oferecer diferentes
soluções para o aprimoramento das oficinas do Instituto Olga Kos. Também foi utilizado como instrumento uma
ficha sócio demográfica, preenchida pelos participantes no momento de inscrição no projeto.

No que diz respeito ao desenvolvimento
psicológico observado pela equipe, o destaque para
a variável Identidade e Pertencimento corrobora
com os resultados descritos anteriormente no IDOK
- Pedagogia, sendo possível a hipótese de que as
oficinas contribuíram para a inclusão efetiva no
contexto de aprendizagem proposto, e o sentimento
de pertencimento evidencia-se a partir desta inclusão.
Assim como observado em Expressão de Ideias,
comentada anteriormente no IDOK - Pedagogia,
os resultados da variável Posicionamento Crítico
Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.
e Autoria, mantiveram-se com menores níveis de
desenvolvimento, reforçando a hipótese de que
expressar-se de modo crítico, mantendo a autoria sobre as próprias escolhas, em um contexto coletivo, torna-se
um desafio que exige maior tempo de prática para o seu pleno desenvolvimento.

A coleta ocorreu de modo longitudinal, a fim de representar o desenvolvimento durante o período de
12 meses, entre o início e o fim das oficinas (momentos pré e pós). Os profissionais realizaram as avaliações
por observação sistemática dos participantes, registrando o desempenho em cada indicador contemplado no
instrumento IDOK, incluindo, quando pertinente, observações que poderiam contribuir para a melhor compreensão
do desenvolvimento do beneficiário. Os dados foram analisados a partir da compilação das informações registradas
pelos colaboradores, sendo as mesmas submetidas à padronização, com análises envolvendo média simples,
valores de mínimo e máximo e desvio padrão amostral.
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Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos
Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

Seguindo as comparações entre pré e pós,
nas variáveis analisadas pelo IDOK - Artes Visuais,
observa-se um destaque para as variáveis Repertório e
Experimentação, indicando que as oficinas contribuíram
para o aprendizado de novos meios de comunicação.
O repertório simboliza os meios pelos quais podemos
nos sensibilizar e nos posicionar pelo caminho da
Arte. A experimentação é fundamental à ampliação do
repertório, e seus níveis de desenvolvimento também
foram altos. O menor destaque está na variável
sensorialidade, representando a interação entre as
propostas artísticas e o corpo, sendo um processo de
maior complexidade e exigindo mais tempo de prática
ao seu aperfeiçoamento.

A variável Inclusão também se desenvolveu de
modo mais lento se comparada com as demais. Essa
variável representa o grau de aptidão que os participantes
demonstram para tornarem-se facilitadores do
desenvolvimento coletivo no ambiente de oficina, em
oposição à serem “atendidos” pela equipe, por exemplo,
significa responsabilizar-se pelo bom andamento das
atividades propostas. Essa variável é mais complexa
que as demais, e envolve uma avaliação global do
participante.
Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

Na comparação dos resultados pré e pós da oficina houve destaque para a variável Identidade Individual,
sendo possível a hipótese de que as oficinas contribuíram expressivamente para o fortalecimento da personalidade
individual em sua relação com o coletivo. Outra variável que se destacou foi Disponibilidade e Envolvimento,
sugerindo que o método de ensino e aprendizagem nas oficinas provou-se adequado entre os participantes e
os profissionais envolvidos diretamente na oficina. Houve menor destaque para a variável Expressão de Ideias,
indicando que apesar dos altos índices de desenvolvimento individual, a comunicação eficiente ainda é um
processo mais complexo, que depende igualmente de fatores externos ao indivíduo.

Os resultados pré e pós a partir do IDOK - Música apresentam resultados expressivos, indicando que a
Música reverberou em todos os participantes. Observa-se maiores diferenças entre pré e pós nas variáveis
Identidade e Expressão, indicando que a música, diferentemente das avaliações anteriores, propiciou maior
desenvolvimento da expressão pessoal, apesar de sua maior complexidade de execução, como indica os níveis da
variável Experimentação.
Em corroboração aos resultados anteriores, o indicador inclusão também foi avaliado pelos profissionais
de música como sendo mais complexo e de desenvolvimento mais lendo se comparado aos demais, relembrando
que este indicador se refere a apropriação do bom andamento das oficinas por parte dos participantes com
deficiência.

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA
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CONSIDERAÇÕES
De acordo com os dados produzidos, nota-se que os participantes
mantiveram um desenvolvimento contínuo do início ao fim do projeto, em
todas as variáveis analisadas. A utilização de instrumentos padronizados a
partir de especificidades profissionais permitiu a análise do desenvolvimento
humano de modo detalhado, compreendendo em toda a sua complexidade
as habilidades desenvolvidas durante o projeto, bem como a inter-relação
entre essas habilidades.
Tal análise permite o estudo e aprimoramento de metodologias
inclusivas no contexto da educação social e artística, bem como a criação
de hipóteses, e por conseguinte o incentivo a estudos mais profundos na
temática da inclusão de pessoas com (e sem) deficiência. O projeto Soar
- No Compasso da Inclusão propiciou o estudo semanal não somente de
técnicas artísticas e musicais, mas também o autoconhecimento que uma
atividade em grupo favorece. Os participantes puderam experimentar novos
meios de se comunicar, e novos modos de se posicionar em uma dinâmica
coletiva, habilidades necessárias a contextos de estudo e trabalho.
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As artes visuais e a música abriram um caminho com potencial
ilimitado ao desenvolvimento individual e coletivo, unindo as pessoas a
objetivos comuns, e ao mesmo tempo, incentivando a singularidade de
cada um. Considera-se que o aprendizado nas oficinas ecoará em diferentes
esferas na vida das pessoas envolvidas.

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA
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AGRADECIMENTO
É com imensa gratidão e felicidade que encerramos o SOAR
– No Compasso da Inclusão , as conquistas que este projeto
trouxe foram surpreendentes. Foi nítido o desenvolvimento
comprometimento dos beneficiários e seus familiares.

e

Em meio a tantos obstáculos, como direcionar os participantes
a hora certa de falar ou até mesmo bater palmas. Fazer soar a
expressividade por duas linguagens diferentes, fez por si só o projeto
ser um grande sucesso. Não precisou de muito para que as sonoridades
fluíssem no som, no corpo e nos registros plásticos.
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Estava lindo de ver a parceria, equidade, carinho e determinação
que nossos colaboradores tiveram ao longo da jornada. Sempre
atentos e disponíveis para fazer deste projeto uma memória duradoura
na vida de cada participante. É com muita emoção e com a certeza de
que estamos mudando vidas que expressamos nossa sincera gratidão
a todos nossos apoiadores, familiares e patrocinadores, que sem
dúvidas fizeram toda a diferença para que a magia do SOAR pudesse
acontecer.
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O Instituto Olga Kos agradece novamente a todos pelo apoio,
interesse e confiança neste projeto; ajudar a construir uma sociedade
mais justa e respeitadora dos direitos humanos é o nosso maior
desafio!

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

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

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

Colar de Honra ao Mérito
Legislativo

Prêmio Empresário Amigo do
Esporte

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.

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

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 atividade sem conotação religiosa ou política, que
tem como propósito central desenvolver a cultura 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 ÉPOCA Doar
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II Encontro Cultural – Laços
de Amizade Espaço K

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 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.

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, 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 LIF – 2013
O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara
de Comércio França-Brasil com o objetivo de estimular, 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 Comunidades Locais” do XII
Prêmio LIF.

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

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.

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 Paulo, 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, homenageando pessoas e entidades que se destacam
por atos e obras de amor ao próximo e de estímulo 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 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.

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 Tuxáua Cultura
Viva – 2010

RESULTADOS IOK!
Salva de Prata

ARTES

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.

Prêmio Brasil Mais Inclusão –
2018/2019
O Prêmio é uma homenagem concedida anualmente 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, fazendo parte do livro que reúne exemplos de que
a arte também pode ser um meio para a inclusão
social deste segmento da população.

2018

2019

2020

858

479

962

41

33

76

2021
2138
43

ESPORTES

Prêmio Brasileiro de
Excelência Gráfica IPSI
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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.

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 promoção 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 condecoração é uma resposta a dedicação, empenho e
advocacy que o empreendedor social realiza na
instituição desde sua fundação, em 2007.

2018

2019

2020

960

663

695

40

33

39

2021
1132
43

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 Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
(SMPED).

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

Diploma de Homenagem
Dia Internacional da
Síndrome de Down

Selo Municipal de Direitos
Humanos e Diversidade –
2020/2021

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

PROMOVENDO INCLUSÃO

ABRACE ESTA CAUSA!

Av. São João, 313 - 11º andar - Centro, São Paulo - SP, 01035-905 / Telefone: (11) 3081.9300

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

inapel
embalagens
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REALIZAÇÃO

PROMOVENDO INCLUSÃO

Secretaria de Cultura e Economia Criativa

