CONDECA DE CULTURA

CORES E PINCÉIS – ARTE PARA TODOS
Vigência do projeto: Agosto de 2021 à Julho de 2022
Número de participantes: 60

PROMOVENDO INCLUSÃO

Sobre o IOK
Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos (IOK) é uma organização sem fins
lucrativos, que desenvolve projetos artísticos, esportivos e científicos para
atender, prioritariamente, crianças, jovens e adultos com deficiência
intelectual ou física e, também, abre espaço para pessoas sem deficiência em
vulnerabilidade social, p rop orcionando trocas de experiências e inclusão.
Ao traçar sua rota, o IOK acompanha a trajetória do beneficiário e sua
evolução durante a realização das oficinas, adapt ando e melhorando as
metod ologias por intermédio de pesquisas e instrumentos inédit os como o
Indicador de Desenvolvimento Olga Kos (Idok) e o Índice Nacional de
Inclusão da Pessoa com Deficiência Olga Kos (Iniok).
Os principais objetivos dos projetos são: estimular a aut onomia e o
desenvolvimento social da Pessoa com Deficiência por intermédio de suas
práticas; melhorar a qualidade de vida, ampliar os canais de comunicação e
expressão dos participantes, desenvolver valores como cooperação e
solidariedade e p romov er a inclusão social.
#Viva a Inclusão!

+67 + 20.000 + 90
ORGANIZAÇÕES

PESSOAS ATENDIDAS

COLABORADORES

Sumário
Sobre o IOK

02

Um olhar além da visão

04

Trajetória do projeto

06

O processo de aprendizagem

08

Caracterização do Grupo

10

Quem contribuiu para a história

12

Quem participou da história

13

Você sabia?

14

Entrega de Kits e Materias Gráficos

16

Eventos

18

Resultados da nossa parceria

20

Gratidão

21

Conquistas

24

Agradecimento

29

Somos Vencedores

30

Promovendo a Inclusão

FALA AÍ TIME
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O projeto Cores e Pincéis teve como principal objetivo possibilitar a sensibilização
estética e visual, através de processos de criação e investigação artística embasados
em diferentes técnicas e referências, e proporcionar um espaço acolhedor e seguro
no qual pudessem expressar sua identidade artística com segurança e liberdade.
O grande desafio inicial foi o de realizar as oficinas no retorno do isolamento social,
dentro do ambiente escolar, e desconstruir a ideia de um modelo formal de educação. Nesse sentido, buscamos sempre reforçar que a participação se tratava de uma
escolha, e não uma obrigatoriedade, o que nitidamente causou um estranhamento
e ao mesmo tempo uma curiosidade diante dessa autonomia.
A construção de grupo e vínculos afetivos foi muito marcante, e ao longo das
oficinas pudemos presenciar o quanto era significativo e importante o momento em
que estávamos juntos, materializado na presença e entrega nas atividades pedagógicas e artísticas propostas. Foi muito interessante que mesmo os participantes com
maior dificuldade de participação, foram se aproximando e se colocando mais ao
longo dos encontros.
A identidade visual e artística de cada participante foi sendo construída e aprofundada em cada encontro, e o resultado disso podemos ver expresso nas telas criadas
por eles, e no grande mural que criamos na parede da sala por meio da técnica do
estêncil. Da parede branca, se fizeram muitas cores, formas e marcas que expressaram
individualidade e coletividade ao mesmo tempo.
A experiência desse trabalho foi marcante e recheada de boas risadas, brincadeiras,
criatividade, sensibilidade, arte e principalmente muito afeto.
Débora Hermann - Artista Visual
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TRAJETÓRIA DO PROJETO
LINHA DO TEMPO
O projeto Cores e Pincéis consistiu em oficinas de Artes Visuais que tiveram por objetivo
promover a inclusão cultural e social de jovens
com e sem deficiência intelectual e em situação
de vulnerabilidade social.
Durante todo o projeto, o aquecimento inicial
das oficinas, ora com brincadeiras, ora com
movimentos para alongar o corpo, procuraram
dar suporte aos conceitos abordados durante
a produção que viria a seguir.
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Além de desenvolver a atenção e a criatividade, fortaleceu também a formação do grupo
e a sensação de pertencimento.
Foram propostas várias atividades envolvendo
diferentes técnicas, como pintura, desenho e
colagem, por meio das quais os participantes
puderam experienciar processos de criação
artística.
O projeto foi desenvolvido em módulos,
a fim de mapear o trajeto que a equipe criou

para atingir os objetivos a que se propuseram.
No primeiro módulo do projeto foi abordada a relação entre as cores e as memórias e
experiências individuais, ativando a percepção
cromática dos participantes. Foi proposta a
observação de objetos e do espaço ao redor,
com o objetivo de aprofundar a percepção da
composição das cores e sensibilizar o olhar,
trazendo à tona as sensações associadas às
mesmas.
Com o intuito de acolher e promover o
reconhecimento de cada participante, nesse
primeiro momento, as atividades foram propostas de forma experimental, individualmente,
mas visando a formação do grupo.
O segundo módulo teve como objetivo
desenvolver os conceitos de composição,
subdividido em três partes: textura, forma e
suporte. Todas as oficinas foram divididas em
investigação e produção, trazendo referências,
a fim de aumentar o repertório dos participantes

e se aprofundar nos conceitos que seriam
trabalhados.
Explorando diferentes suportes e materialidades, o momento da produção teve como
foco a livre expressão, experimentando diferentes técnicas.
No módulo final, foram colocados em práticas todos os conceitos trabalhados no módulo
anterior sobre composição, sintetizando-os
em produções, que depois fizeram parte da
exposição final de conclusão do projeto.
As produções finais foram telas, focando na
técnica de estêncil e utilizando tinta acrílica. As
oficinas foram divididas em preparação de fundos, composição com estênceis e finalização.
Durante todos os módulos, foram feitas adaptações no planejamento, a fim de contemplar a
participação de todos. A experiência de pintar
em uma tela trouxe entusiasmo às diferentes
turmas, que se mostraram muito empolgadas
por fazer parte de uma exposição.
Do início ao final do projeto, os objetivos
foram alcançados e foi possível perceber o
envolvimento dos participantes ao explorarem
suas potencialidades, desenvolvendo tanto
atividades individuais, como coletivas.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
O projeto Cores e Pincéis teve como pesquisa
criativa a linguagem pictórica, a investigação de
diferentes suportes e a sensibilização para as
cores, suas nuances, composições e as diferentes técnicas de pintura.
Nesse sentido, o arranjo pedagógico foi
pensado e estruturado a partir de quatro eixos
norteadores, divididos em módulos de ação:
Cor, Matéria, Composição e Produção. Em
cada módulo desenvolvido pudemos explorar
a cor e seus aspectos físicos, os conceitos da
composição, textura, formas, suportes e os
diferentes materiais e técnicas de pintura.
A metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho foi composta por uma tríade
de ações: acolhimento, produção artística e
compartilhamento.
O acolhimento se trata de uma proposta
pedagógica que viabiliza atividades que colaboram para a construção de grupo e de um
espaço seguro, acolhedor e divertido para os
participantes.
A produção artística é o momento da investigação e criação, onde apresentamos referências e os conceitos a serem desenvolvidos no
momento da experimentação prática.
E o compartilhamento, proposto pela área
da psicologia, busca sintetizar as atividades
realizadas no dia e possibilitar um espaço onde
os participantes possam contar como foi esse
processo ao longo das oficinas.
A identidade visual e artística, foi sendo construída ao longo de todo projeto, considerando
o repertório individual de cada participante e

seu olhar para pintura, desenho e outras manifestações artísticas.
O trabalho realizado por uma equipe com
diferentes saberes, possibilitou a troca de
conhecimento e uma formação continuada,
o que corroborou na construção de uma equipe
preparada para o desenvolvimento do projeto
e para o trabalho com a diversidade de participantes, suas singularidades, repertórios, histórias
e potencialidades.
A finalização do projeto aconteceu com uma
exposição de telas realizada no Centro Cultural
de Santo Amaro. Em cada produção pudemos
ver a identidade de cada grupo e o protagonismo de todos os participantes envolvidos
no processo criativo desenvolvido ao longo
do projeto.
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
A composição das turmas do projeto foi majoritariamente infantil, com média de
idade de 11 anos, com idades variando de 7 (mínimo) até 17 anos (máximo), com maior
participação de beneficiários do sexo masculino (66,67%), em relação ao feminino
(33,33%). Houve participação totalitária de participantes com algum tipo de deficiência
e/ou transtorno (70,59%) em relação àqueles que afirmaram não apresentar nenhuma
deficiência ou transtorno (29,41%), sendo elas: Transtorno do Espectro Autista (30,4%),
Deficiência Intelectual (55,4%), deficiência visual (8,9%), deficiência motora (1,8%), Deficiência auditiva (1,8%) e Transtorno Global de Desenvolvimento (1,8%). Dos participantes,
21,57% fazem uso contínuo de medicação.

Gráfico 1: Relação percentual dos tipos de deficiências e/ou transtorno dos
participantes no projeto Cores e Pincéis.

TIPO DE DEFICIÊNCIA
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Deficiência Visual - 8,9%

Transtorno do Espectro Autista - 30,4%

Deficiência Auditiva - 1,8%
Deficiência Motora - 1,8%
Transtorno Global
de Desenvolvimento - 1,8%

Deficiência Intelectual - 55,4%

A renda total da família foi variável nas turmas, sendo: até R$ 1.039,00 (25,5%), até R$
2.078,00 (35,3%), até R$ 3.117,00 (11,8%), até R$ 4.156,00 (2%) e acima de R$ 5.195,00
(3,9%), 21,6% preferiram não responder; sendo que destes, 27,45% têm acesso ao BPC
(Benefício de Prestação Continuada) e 92,16% dependem do Sistema Único de Saúde
(SUS).

Gráfico 2: Relação percentual da Renda total da Família no projeto Cores e
Pincéis.

RENDA TOTAL DA FAMÍLIA
Até R$ 1039,00 - 25,5%

Prefiro não informar - 21,6%

Mais de R$ 5195,00 - 3,9%
Até R$ 4156,00 - 2,0%
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Até R$ 3117,00 - 11,8%

Até R$ 2078,00 - 35,3%

Considerando a caracterização etária do grupo, as análises de emprego, acesso ao
voto, autonomia no deslocamento e relacionamento afetivo foram desconsiderados.
Consequentemente, nenhum dos beneficiários têm autonomia financeira e dependem
da atividade economicamente ativa da família e de suporte ao seu desenvolvimento.
Tal suporte, majoritariamente representado pela figura materna, como foi reforçado
pelo reporte de responsável pelo beneficiário no projeto, sendo composto pelas mães
(78,43%) em sua maioria.
Em relação à educação, os níveis de escolaridade variaram de 94,12% para o ensino
fundamental e de 3,92% para o ensino médio, com a declaração de que 3,92% não tem
acesso à educação escolar, sendo representado por adolescentes com deficiência intelectual, no qual subentende-se que a inclusão escolar torna-se mais dificultada dentro
de um cenário de ensino tradicional de ensino. Visto a idade escolar do grupo, 86,27%
apresenta nível de escolaridade incompleto, sendo que destes, 68,63% é alfabetizado.
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QUEM CONTRIBUIU PARA
A HISTÓRIA

12

“Cores e Pincéis’’ foi um projeto de grande desafio, pois
aconteceu dentro de uma escola pública em um ano em
pandemia. Vimos os desafios durante o processo que
atravessamos ao estar no ambiente escolar, pois a visão
que se tem desse lugar é de disciplina, inflexibilidade e há
dificuldade em trazer e falar sobre arte. Mas a partir de
cada troca com os participantes, pudemos não apenas
falar sobre como a arte afeta nossa vida, mas também
explorar a escola e ressignificar com eles esse ambiente,
buscando formas de sentirem-se pertencentes ao projeto.
Passeamos por cores, tons, dançamos muitas músicas,
ritmos, pintamos folhas, máscaras, tecidos, massinhas
e muros. Apesar dos desafios, a palavra afeto resume o
sentido que construímos nesse processo, e parafraseando
Paulo Freire: “Não se pode falar de educação sem amor.”
Letícia Weber - Psicóloga

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

“Eu achei o projeto muito legal e divertido. Eu aprendi a fazer degradê,
pintar roupas, objetos e até pintar parede, e foi muito divertido, eu gostei
muito. E eu também queria que tivesse mais, porque é triste acabar, então
se tiver mais, me chama que eu vou. Eu gostei muito das professoras, foi
muito engraçado e divertido, e gostei que fiz muitos novos amigos. Acho
que é isso, o projeto bem que podia continuar.”
Gabriela Cristina Araújo Bibiano Oliveira, 14 anos – EMEF Frei Damião

“Eu gostei muito do projeto, foi bem legal, mas pena que acabou, porque eu
gostei muito. Eu aprendi a fazer carimbo, pintei a parede, aprendi a pintar
com tinta, com giz... aprendi muita coisa, foi muito legal.”
Valentina Marques Braga Rocha, 6 anos - EMEF Frei Damião
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VOCÊ SABIA?
Você sabia que o tecido também é um suporte
de pintura e diferentes técnicas são utilizadas
para materialização de uma arte? Uma técnica
muito conhecida é a do tie dye que significa:
amarrar e tingir. Consiste basicamente em
dobrar um tecido e fazer diferentes amarrações
com um barbante. Após essa etapa se inicia o
processo de tingimento que pode ser feito com
tinta de tecido, ou acrílica diluída em água. Por
fim é necessário aguardar o tecido secar para
retirar os barbantes e ver as diferentes formas
e cores criadas nesse processo artístico.
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Apesar dessa técnica estar associada ao
movimento hippie e ao Festival Woodstock,
que aconteceu no final da década de 1960 nos
EUA, há registros muitos mais antigos. Desde o
século VI países do Extremo Oriente e Oriente
Médio, como Japão e Índia, já utilizavam a
técnica de amarrar e tingir para colorir e dar
formas aos tecidos.

ABC Photo Archives / Getty Images
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ENTREGA DE KITS E
MATERIAIS GRÁFICOS
Toda identidade visual é pensada para que os beneficiários sintam-se
pertencentes ao projeto.

CONTEÚDO DO KIT
1 AVENTAL
16

CERTIFICADO

17
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EVENTOS
Realizado uma pintura coletiva na parede com os participantes do Frei Damião turma 1 (24/06/22):
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Pintura coletiva na parede com os participantes do Frei Damião turma 2 (24/06/22):

Ao falar sobre transformar os espaços, a artista visual propôs aos participantes
da EMEF Bernardo O’Higgins uma intervenção artística na escola, com a possibilidade de pintar em coletivo o muro da instituição, realizado no dia 25/11/2021
Turma 1:

Turma 2:

Finalização das telas na EMEF Bernardo O’Higgins Finalização das telas na EMEF Bernardo O’Higgins
turma 1:
turma 2
19

Finalização das telas Frei Damião turma 1:

Finalização das telas Frei Damião turma 2:
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Exposição CCSA
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GRATIDÃO
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“Gostaria de compartilhar com vocês que fazem parte do instituto Olga
Kos a importância do projeto na escola Frei Damião. Foi muito importante
para meus filhos Tiago e Isaías, eles amam participar das atividades que
são importantes para a continuação do desenvolvimento deles. Eles são
tem uma síndrome que gera a deficiência intelectual e precisam de atividades para continuar se desenvolvendo. Eles estavam sem escola porque
a escola que o Isaías ia fazer o Ensino Médio não tem profissionais para
trabalhar com os alunos de inclusão, então meu filho foi excluído. O Tiago
está com 33 anos e frequentou a APAE por 27 anos. Eles estavam sem
atendimento escolar e me perguntavam todos os dias se eu iria arrumar
escola para eles, eu estava muito triste sem saber o que eu iria fazer foi
quando o projeto voltou para o Frei Damião e a Heloise deu a oportunidade
para os meus filhos frequentarem, ficamos muito felizes e a angústia saiu
do meu coração. As pessoas especiais precisam muito que esse projeto
continue na nossa escola. Obrigado a todos que se uniram para que o
projeto viesse para nossa escola”
Ivanilda Dantas de Oliveira, mãe dos participantes Tiago e Isaias da EMEF Frei Damião
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DESAFIO CONCLUÍ
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ÍDO COM SUCESSO

25

Promovendo a Inclusão

CONQUISTAS EM NÚMEROS
PARA QUÊ FAZEMOS PESQUISA?
A fim de compartilhar o que foi pesquisado, o Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento do Instituto Olga Kos desenvolveu um relatório final, contando em detalhes
sobre o desenvolvimento de seus beneficiários, a partir do trabalho dos profissionais e
do grupo na oficina.
As informações que são compartilhadas tem por objetivo incentivar novos projetos
como o Cores e Pincéis, a partir de evidências para tornar cada vez mais acessível a
prática artística. E, também, explicar ou levantar suposições sobre o porquê o trabalho
do Instituto Olga Kos fortalece tanto o desenvolvimento pessoal e coletivo.

COMO FAZEMOS ISSO?
26

O “como” é chamado de método, como se fosse uma receita de bolo mesmo, para
deixar acessível o que fazemos para inspirar outras instituições e/ou receber sugestões
de como melhorar o trabalho, e nossa receita se chama : “Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos (IDOK)”, e sempre contamos com profissionais de áreas diferentes para
garantir um olhar bem dinâmico e complementar.
Temos um time bastante grande, e cada área se organiza junto aos seus profissionais
para escolher 9 ingredientes para a receita, os chamados “indicadores”. Para o projeto
Cores e Pincéis, os IDOK’s foram de Pedagogia, Psicologia e Artes Visuais.
Durante 10 meses, os profissionais das áreas observaram a dinâmica e desenvolveram
as oficinas. No começo do projeto, estabelecemos um marco de “momento pré”, e
acabando o projeto, o “momento pós”. E, para preencherem os IDOK’s, eles precisavam
avaliar como o desenvolvimento estaria se dando, sendo de forma Iniciante (1), Moderado (2),Intermediário (3), Satisfatório (4) e Avançado (5). Os níveis apresentados indicam
um critério de qualidade no desenvolvimento, e os números em seguida, um critério de
quantidade. Ou seja, transformamos uma resposta em um único número.

O QUE OBSERVAMOS?
Isso é importante para que a pesquisa consiga entender como o grupo respondeu
aos indicadores, e assim, gerar alguns gráficos, que facilitam a interpretação das informações, e assim, gerar explicações e/ou suposições. Os gráficos das áreas de Pedagogia, Psicologia e Artes Visuais estão abaixo, assim como os resultados do Indicador de
Inclusão (Gráficos 3, 4, 5 e 6, respectivamente).

Gráfico 3: IDOK - Pedagogia aplicada ao projeto
Cores e Pincéis

Gráfico 4: IDOK - Psicologia aplicada ao projeto
Cores e Pincéis.
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Gráfico 6: Indicador de Inclusão para as áreas de
Pedagogia, Psicologia e Artes Visuais aplicado ao
projeto Cores e Pincéis.

INDICADOR DE INCLUSÃO
5,0

4,0

4,0
ESCALA IDOK

5,0

2,0

0,0

0,0
Co
let
ivi
da
de
Co
m
po
siç
ão
Se
ns
o
Es
té
tic
o

Re
fle
xã
o

1,0

PRÉ

PRÓ

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022
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Gráfico 5: IDOK - Artes Visuais aplicado ao
projeto Cores e Pincéis.
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IDOK - PEDAGOGIA
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Para a Pedagogia, a Articulação do grupo demonstra que houve trabalho de construção da forma como cada um se sente situado no grupo e a forma de ocupar cada
lugar dentro do coletivo. Neste sentido, os resultados da Identidade coletiva conversam, visto que reflete a interação e convivência no grupo, ao ponto de ser integrado e
integrar-se. E, pode-se justificar o destaque do indicador Concretização das propostas
pela realização de uma exposição de artes.
Para a Psicologia, o Posicionamento Crítico apresenta os menores valores de desenvolvimento dentro da oficina, sendo estes compreensíveis visto que envolve reflexão e
adoção de uma postura crítica, assim como investigativa, para a realização das atividades. Em um primeiro momento, o grupo tinha como forte a autonomia, reconhecendo
e demonstrando suas potencialidades dentro da oficina, a partir de posicionamentos
e escolhas, fortalecendo assim a identidade dos integrantes do grupo, principalmente
pela influência social propiciada pela oficina. O modo como o participante se percebe
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individualmente e se relaciona no grupo reflete diretamente na Autopercepção, como
observado.
Para a Artes Visuais, os indicadores Repertório e Senso estético apresentaram os
menores valores de desenvolvimento iniciais, podendo estes resultados ser interpretados
como incipientes, considerando que o repertório se enriquece à medida que o indivíduo tem oportunidade de praticar, tentar e experimentar dentro da oficina, refletindo,
diretamente, na construção do senso estético. Muito interessante ter como indicador de
destaque a assimilação de conteúdo em momento inicial da oficina, indicando que houve
atenção ao entendimento da proposta da prática artística e no manuseio dos materiais.
E, por fim, tem-se o Indicador de Inclusão, que representa o quanto os participantes
estão aptos a organizar o espaço de oficina juntos aos profissionais. Nos três IDOK’s os
valores variaram de 3 a 4, sendo representativos de participação suficiente para construir
meios de favorecer o próprio desenvolvimento (3) e autonomia e satisfação pessoal,
participação prioritariamente cooperativa tendo em vista necessidades coletivas (4),
demonstrando que o grupo estava disposto e contribuiu para que a oficina cumprisse,
junto ao trabalho dos profissionais, seu objetivo.
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O QUE CONCLUÍMOS DISSO?
De maneira geral, os dados de desenvolvimento indicaram que a oficina contribuiu
para a promoção da inclusão a partir da arte como ferramenta. Sendo que, oficinas como
esta, correspondem às necessidades de formação pessoal e social de pessoas com (e
sem) deficiência, pois valorizam a sensibilidade e as múltiplas inteligências que um ser
humano pode desenvolver durante a sua vida.
A arte visa proporcionar o processo de criação no indivíduo, levando-o a desenvolver sua criatividade e raciocínio, melhorar o seu potencial de pensamento e realização
de atividades, de exposição e solução de problemas em situações sociais e cotidianas.
Barros (2008) destaca a importância cultural para o indivíduo, da proteção à promoção,
reconhecendo a diversidade cultural do país, mostrando a relação cultural com diversidade que contribui para o desenvolvimento de forma interdisciplinar e intercultural.
Entende-se também que o uso de instrumentos padronizados e atualizados empiricamente pelos profissionais contribui para refletir a realidade dos projetos de modo
fidedigno e construtivo para o aprimoramento de projetos sociais análogos. Os dados
podem ser destacados e analisados em suas especificidades, de acordo com o interesse
em aprofundamento em qualquer das temáticas abordadas neste relatório.
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Promovendo a Inclusão

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

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.

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.

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.

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.

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.

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

RESULTADOS IOK!

ARTES

2018

2019

2020

858

479

962

41

33

76

2021
2138
43

ESPORTES
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2018

2019

2020

960

663

695

40

33

39

2021
1132
43
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