Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural (IOK) é uma
associação sem fins econômicos, com qualificação de Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que desenvolve projetos
artísticos e esportivos, aprovados em leis de incentivo fiscal, para atender,
prioritariamente, crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual.
Além disso, parte das vagas de nossos projetos é destinada a pessoas
sem deficiência, 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 diversidade 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 nossos atendidos, na medida em que organiza
visitas a teatros e museus, além de desenvolver a articulação de redes
de apoio para geração de renda e inclusão ao mercado de trabalho,
por meio de parcerias com instituições que promovem o aprendizado
de habilidades profissionais.
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Atender crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual, além de pessoas
sem deficiência, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Procuramos facilitar a inclusão social de todos, garantindo que reúnam condições de
participar de forma mais efetiva da sociedade da qual fazem parte.

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

+ Ética nas relações e no exercício das atividades
+ Respeito à diversidade humana
+ Promoção do exercício da cidadania
+ Comprometimento com a causa
+ Excelência no trabalho

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, além de outras ações, como a inserção de nossos
atendidos no mercado de trabalho.
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ARTES
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Há dois programas que servem como pilares
para as atividades de artes desenvolvidas pelo
Instituto Olga Kos: “Resgatando Cultura” e
“Pintou a Síndrome do Respeito”.
O primeiro prevê a publicação de uma série
de livros de arte, ilustrados e inéditos, sobre
vida e obra de artistas plásticos renomados
que, em contrapartida, comprometem-se a
participar das oficinas do outro projeto do
IOK, ensinando e compartilhando suas técnicas
com os participantes, buscando promover a
inclusão por meio da arte.
O programa desenvolvido para cada artista escolhido é chamado de módulo e conta com 8
oficinas. Além disso, também são realizados módulos livres nos quais algumas técnicas são
aprimoradas. Geralmente, ao todo, são desenvolvidos 4 módulos por ano.
Ao final de cada um deles, é realizada uma exposição, onde os trabalhos produzidos pelos
participantes do projeto ficam expostos e à venda em museus de artes ou centros culturais da
capital paulista.
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Uma parcela da renda obtida com a venda
das obras é revertida para a manutenção dos
projetos do Instituto Olga Kos, enquanto outra
fatia é destinada ao autor.
Além disso, em um dos dias da exposição,
é realizado um coquetel de lançamento do
livro, com direito a uma sessão de autógrafos
do artista que participou do módulo. Uma
parte dos livros produzidos é distribuída para
bibliotecas municipais, estaduais e federais.

Este projeto é excelente! Não pode existir uma sociedade que não seja igualitária.
Todas as pessoas, independente de valores,
posses, status, aquelas que não tem oportunidade de ter uma vida digna, tem que desfrutar de todos os prazeres que a vida nos dá.
O Instituto proporciona isso a eles!
Cláudio Tozzi, artista plástico.
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2007

Eduardo
Iglesias

2008

Marysia
Portinari

Isabelle
Tuchband

2009

2010

2011

2012

MÓDULO
LIVRE

MÓDULO
LIVRE

Inácio
Rodrigues

Sara Belz

Reciclando
a Arte

Continuidades

MÓDULO
LIVRE

MÓDULO
LIVRE

MÓDULO
LIVRE

MÓDULO
LIVRE

Objetos
e Esboços

Artes
Marciais I

Fotografias

Máscaras

MÓDULO
LIVRE

24 LIVROS
14 MÓDULOS

Gustavo
Rosa

Artes
Marciais II

MÓDULO
LIVRE

MÓDULO
LIVRE

Colagens

Aquarelas

MÓDULO
LIVRE
Yutaka
Toyota

Valores

Claudio
Tozzi

Antonio
Peticov

IOK

24 OBRAS PUBLICADAS

TIRAGEM MÉDIA DE 3000 EXEMPLARES

EM 10 ANOS, CERCA DE 72.000 LIVROS IMPRESSOS
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2013

2014

2015

2016

2017

Ivald
Granato

Inos
Corradin

Takashi
Fukushima

10 Anos de
Inclusão

Emile
Tuchband

MÓDULO
LIVRE
Aquarelas

MÓDULO
LIVRE
Caciporé
Torres

Mário
Gruber

Assemblage

Claudio
Tozzi

Neto
Sansone

Gregório
Gruber

Guto
Lacaz

Rubens
Matuck

MÓDULO
LIVRE

MÓDULO
LIVRE

Transparências

Experimentações

Marcello
Grassmann

Verena
Matzen

24 OBRAS

Este montante equivale a 1,3 vezes o número de obras disponíveis na coleção circulante da Biblioteca Mário de Andrade, a segunda maior do Brasil.
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ESPORTES
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Em 2009, além das oficinas de artes, o Instituto Olga Kos passou a desenvolver também
projetos de Karate e Taekwondo direcionados,
prioritariamente, a pessoas com deficiência
intelectual.
Além disso, parte das vagas é reservada a
indivíduos que se encontram em situação de
risco social, sendo, em sua grande maioria,
moradores dos entornos dos locais onde os
projetos são desenvolvidos. Desta forma,
pretende-se proporcionar uma maior interação entre pessoas com e sem deficiência.

A Vania tem paralisia cerebral mas sempre gostou de desafios. Conversei com os médicos antes e eles acharam excelente! É um esporte, ela tem que trabalhar o equilíbrio, é
uma atividade que veio para agregar. E o grupo respeita, não só as dificuldades, mas incentivando e valorizando cada um como eles são, e não apenas mais um deficiente. A equipe é
fantástica, a gente percebe aconchego. O projeto visa o atendido mas acaba se estendendo
para a família, e eu sou muito grata a isso.

Therezinha Arakaki, mãe de Vania Talita
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Por que Karate e Taekwondo?
As artes marciais podem auxiliar no aprimoramento, individual e coletivo, de características
ligadas aos princípios destas modalidades, tais
como: a cooperação, o companheirismo, a
organização, o respeito às regras, a cortesia,
a humildade e o aumento da autoestima e da
autoconfiança.
Por meio destas práticas também é possível
desenvolver as capacidades e habilidades motoras, bem como auxiliar no combate ao sedentarismo e trazer um consequente benefício
à saúde dos beneficiários.
Assim, buscamos tornar o esporte uma ferramenta de promoção da inclusão social de
pessoas com deficiência intelectual, para que
elas reúnam condições de participar de forma
mais efetiva da sociedade da qual fazem parte.
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Esta é uma parceria muito esperada, que compactua com
nosso olhar para a inclusão efetiva da pessoa com deficiência.
Não poderia ser diferente, pois com um grupo de profissionais
comprometidos, capacitados e totalmente engajados, os resultados só podem e devem ser brilhantes.
Membro de instituição parceira do IOK
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Colocadas na vertical, ultrapassariam a altitude de um avião comercial, que voa a 11.000 metros.

15

Em 2015, o IOK ampliou sua atuação e realizou sua primeira corrida de rua.
A “Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos” foi criada para homenagear o Dia Internacional
da síndrome de Down, celebrado em 21/03, e em março de 2017 chegou à sua terceira edição.
Em dezembro é a vez da “Inclusão a Toda Prova”, que também chegará à sua terceira etapa
neste ano e é outra homenagem, desta vez ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência,
lembrado no dia 04/12.

Em ambas as provas, os inscritos podem optar por duas modalidades de corrida ou ainda por
fazer a caminhada juntamente com os participantes dos projetos do IOK. Os eventos fazem
parte do calendário esportivo da cidade de São Paulo e já reuniram mais de 50 mil pessoas
desde que foram criados.
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Desde 2014, um time de artistas, atletas e

É um privilégio participar de um trabalho

jornalistas, participa, ao lado de beneficiários

que contribui com tanta gente, não só os par-

dos projetos do Instituto Olga Kos, do Calen-

ticipantes, como com seus familiares. É algo

dário Inclusivo.

que tem de ser um exemplo pra todo mundo.
Aqui ,todos têm um lugar para aprender e se

A publicação que já conta com 4 edições é

divertir.

produzida anualmente e colocada à venda,

Rafael Silva, Judoca, medalhista de bronze nos Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Participou da edição
2016 do Calendário Inclusivo.

servindo como fonte alternativa de renda aos
projetos do IOK que, por serem aprovados em
Leis de Incentivo Fiscal, não cobrem as despesas
administrativas.
Claudia Leitte, Reynaldo Gianecchini, Oscar
Schmidt, Heródoto Barbeiro, Regina Duarte
e Hortência são algumas das personalidades
que já abraçaram esta causa.
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10 ANOS DE ATUAÇÃO
PRESENTE EM 76 INSTITUIÇÕES
MAIS DE 14.000 PESSOAS ATENDIDAS
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Ao longo de 10 anos, tivemos 109 projetos, espalhados em 76 instituições, contando com 586
turmas nas oficinas de artes e 219 nas de esportes.
Ao todo, foram investidas mais de 64.000 horas na educação de pessoas com deficiência ou
que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

10 ANOS DE EXISTÊNCIA
109 PROJETOS

586 TURMAS DE ARTES

219 TURMAS DE ESPORTES

64.000 HORAS INVESTIDAS EM EDUCAÇÃO

2683
2683 DIAS
DIAS =
= 7.3
7.3 ANOS
ANOS

Este seria o tempo aproximado gasto por 7 pessoas para concluir a sua formação básica, que
compreende os ensinos fundamental e médio.
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SOMOS VENCEDORES!
PRÊMIO CULTURA E SAÚDE
Concedido pelo Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania - Cultura Viva, do
Ministério da Cultura, em parceria com o Ministério da Saúde. A premiação visa identificar,
mapear, divulgar e estimular práticas inovadoras que desenvolvam ações de promoção da
saúde por intermédio de atividades culturais, reconhecendo o ser humano como ser integral
e a saúde como qualidade de vida. O Instituto Olga Kos foi o único a ganhar “Nota 100”
na região Sudeste e foi premiado em 2008 e em 2010.

ORDEM DO MÉRITO CULTURAL
Criada em 1995 pelo Governo Federal, é uma condecoração outorgada pelo Ministério da
Cultura a pessoas, grupos artísticos, iniciativas ou instituições a título de reconhecimento por
suas contribuições à cultura brasileira. O Instituto Olga Kos foi premiado no ano de 2009.

CONCURSO PÚBLICO
Para auxiliar na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, no ano de
2009, em parceria com o CRECI-SP (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São
Paulo), o Instituto Olga Kos realizou o primeiro Concurso Público Nacional Adaptado Para
Pessoas Com Deficiência Intelectual.

PONTO DE CULTURA INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO SOCIAL
Em virtude do compromisso com a cultura, em 2010, o Ministério da Cultura certificou o
Instituto Olga Kos, por meio do programa “Pintou a Síndrome do Respeito”, como Ponto
de Cultura, reconhecendo-o como uma base social diversificada e com poder de penetração
nas comunidades e territórios, em especial nos segmentos sociais mais vulneráveis.
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PONTÃO DE CULTURA INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO SOCIAL
O Instituto Olga Kos foi certificado, em 2010, como Pontão de Cultura pelo Ministério da
Cultura, como entidade de natureza ou finalidade cultural ou educativa que desenvolva,
acompanhe e articule atividades culturais em parceria com as redes regionais, identitárias
e temáticas de Pontos de Cultura e outras redes temáticas que se destinam à mobilização,
à troca de experiências, ao desenvolvimento de ações conjuntas com governos locais e à
articulação entre os diferentes Pontos de Cultura.

MEMBRO DO CMDCA
O Instituto Olga Kos é membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão que decide sobre as políticas públicas destinadas às crianças e adolescentes em
cada município. Além de formulador das Políticas Públicas, é também atribuição do CMDCA
manter o registro das entidades que atuam com crianças e adolescentes, bem como de seus
programas e projetos, zelando para que esta ação seja realizada de acordo com o Estatuto
da Criança e do Adolescente.

PRÊMIO ARETÉ - APOIO A EVENTOS CULTURAIS EM REDE
Concedido pelo Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Cidadania Cultural, a fim
de incentivar a troca de saberes em seminários e oficinas, celebração de festividades, mostras
de poesia, literatura, artes plásticas, teatro, cinema, circo, capoeira e música, além de viabilização de shows, feiras e exposições. O Instituto Olga Kos foi premiado no ano de 2010.

PRÊMIO TUXÁUA CULTURA VIVA 2010
Premiação concedida ao Instituto Olga Kos pelo Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Cidadania Cultural, no ano de 2010, pelo protagonismo no contexto do programa
Cultura Viva, ao propor sua continuidade em ações de mobilização e articulação em rede.
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PRÊMIO BRASIL ESPORTE E LAZER DE INCLUSÃO SOCIAL
É uma ação do Ministério do Esporte destinada ao reconhecimento de iniciativas científicas,
tecnológicas, pedagógicas e jornalísticas que apresentem contribuições e subsídios para a
qualificação das políticas públicas de esporte e lazer de inclusão social. O Instituto Olga
Kos conquistou o 1º lugar em sua região no 2º Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de Inclusão
Social, no ano de 2010.

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.

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, em 2013.

SALVA DE PRATA
No ano de 2014, a Câmara Municipal de São Paulo outorgou Salva de Prata ao Instituto Olga
Kos, pela realização de relevantes serviços à sociedade paulistana através da inclusão social
e cultural de pessoas com deficiência intelectual, principalmente àquelas com síndrome de
Down, ao desenvolver projetos artísticos e esportivos, os quais contribuem para a melhoria
da qualidade de vida destes cidadãos.
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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.

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. O Instituto Olga Kos foi premiado em 2015.

PRÊMIO ABCA
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, este prêmio vem sendo distribuído a personalidades do
meio artístico e no ano de 2016 o Instituto Olga Kos foi premiado na categoria “Destaques”.

PRÊMIO BRASIL + INCLUSÃO
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. O Instituto Olga Kos foi agraciado no ano de 2017.
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NOSSO TRABALHO
DEPENDE DE VOCÊ!

ABRACE ESTA CAUSA!

DOE!
BANCO
BRADESCO

BANCO DO
BRASIL

Ag. 0134-1

Ag. 6998-1

CC. 115306-4

CC. 6137-9

O SELO SERÁ PAGO POR

INSTITUTO OLGA KOS
AC Haddock Lobo
01414-999 São Paulo - SP

AC Haddock Lobo
01414-999 São Paulo - SP

1. INFORMAÇÕES PARA CADASTRO
Nome (Pessoa Física ou Jurídica):
Nome do Responsável pela Empresa:
Bairro:

Endereço:
Cidade:

Estado:

CEP:

Telefone Fixo:

Celular:

E-mail:

CPF/CNPJ:

Data de Nascimento:

Profissão:

Como conheceu o Instituto Olga Kos?:

2. CONTRIBUIÇÃO
Comprometo-me a doar - Periodicamente:
R$ 20,00

R$ 30,00

Mensal

R$ 50,00

Trimestral
R$ 75,00

Semestral
R$ 100,00

Anual (valores a partir de R$ 240,00)

Única

Outro valor (a partir de R$ 20,00): R$

3. FORMA DE PAGAMENTO
Visa

MasterCard
Nº do cartão:

Diners

Validade:

Cód. de segurança:

American Express

Boleto Bancário

Vencimento:
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Eu autorizo a minha doação ao Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural, com CNPJ 08.745.680/0001-84,
Inscrição Estadual Nº 148.251.849.111, localizado na Rua Haddock Lobo, 1307, 18º andar, conjunto 181,
Cerqueira César, São Paulo - SP - CEP 01414-003.

Local:

Data:		

de:		

de:		

Assinatura:

Rua Haddock Lobo, 1307 - Cerqueira César - São Paulo | (11) 3081-9300

