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KARATÊ E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO
Vigência do projeto: Setembro 2021 | Agosto 2022
Número de participantes: 72

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

PROMOVENDO INCLUSÃO

Sobre o IOK
Fun dado em 20 07, o Inst i t ut o Olga Ko s (IOK ) é um a organização sem fins
l uc rativos, que desenvolve projeto s a rtístico s, espo rtivo s e cien tífico s para
ate n der, p rioritariamente, crianças, jovens e adult os com deficiência
in te l ectual ou física e, tamb ém, abre espaço para pessoas sem deficiência em
v ul n erab ilidade social, proporcio n a n do tro ca s de experiên cia s e a
i nc lusão.
Ao tr açar sua rot a, o IOK acom panha a t rajet ória do beneficiário e sua
e v o l ução durante a realização das oficinas, adapt ando e melh o ra n do a s
me todol ogias p or intermédio de pesquisas e inst rum ent os inédit os com o o
In d ic ador de Desenvolvimento Olga Kos (Idok) e o Índice Nacional de
In c l usão da Pessoa com Deficiência Olga Kos (Iniok).
Os p rincip ais ob jetivos dos projet os são: estimula r a aut onom ia e o
d e s e nvolvimento social da Pessoa com Deficiência por int erm édio de suas
práticas; mel horar a qualidade de vida, a mplia r os canais de com unicação e
e xpressão dos p articip antes, desen vo lver valores com o cooperação e
s ol id ariedade e promov er a inclusão social.
# Viva a In clusão!
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FALA AÍ TIME!
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O projeto Karate e Taekwondo - Inclusão lado a lado foi um momento
diferenciado para todos nós. O projeto foi iniciado durante a pandemia do
Covid-19, de uma forma diferenciada, ou seja, online.
Todos nós, os participantes e os profissionais, tivemos um desafio em como
fazer isso acontecer.
Mesmo com as dificuldades de acesso, aparelhos, internet, o resultado foi
acima do esperado, superando as expectativas.
Foi possível ver que com dedicação e empenho, eles conseguiram superar
esse novo desafio. Foi algo inexplicável.
Com a normalidade voltando, eles voltaram para o presencial.
A recepção recebida ao chegarmos no projeto, foi incrível, com muito
carinho e atenção.
Cada projeto, cada vivência, cada dia em que estivemos juntos, aprendemos
e evoluímos. Passa-se, que ainda temos muito a aprender.
Agradeço ao Instituto Olga Kos e todos os envolvidos, por me possibilitar
a vivenciar esses momentos que irei lembrar e levar para a minha vida.
Mestre Flávio – 5º Dan de Taekwondo

TRAJETÓRIA DO PROJETO
SOBRE O PROJETO
KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO é um projeto de inclusão esportiva para JOVENS E ADULTOS com e sem
deficiência em vulnerabilidade social por meio das Artes Marciais,
nas modalidades Karate e Taekwondo. Tem como objetivo trabalhar aspectos físicos e motores, aumentar a consciência corporal,
além de promover a interação social, a intergeracionalidade e a
participação da família no processo de inclusão focando em um
aprimoramento pessoal com relação aos aspectos sociais, cognitivos e motores. Os 72 participantes serão divididos em 4 turmas
e cada turma com 18 participantes terá duas oficinas semanais, de
karatê ou de taekwondo. Haverá ainda apresentações para demonstração das técnicas aprendidas e exame de faixa com entrega de
medalhas e certificados.

Instrutor de Karatê realizando um movimento junto com participantes

5

Participante realizando um
movimento de Taekwondo
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LINHA DO TEMPO

Articulação

Contratação
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Divulgação

Supervisor de Projetos,

Reunião com os

Divulgação do projeto nas

Instrutores de Karatê,

pais/responsáveis para

instituições parceiras e nas

Instrutores de Taekwondo

detalhar e falar sobre o início

redes sociais.

Psicólogo,

do projeto

Fisioterapeuta,
Assistente Administrativo

Pré-Inscrição

Exames e Avaliações

Preenchimento de

Exames médicos, consulta

formulários e pré-inscrição

e avaliações específicas

dos participantes.

para averiguar a aptidão do
participante.

Inscrição
Inscrição dos participantes

Início
Início das oficinas esportivas.

avaliados.
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Exame de Troca de Faixa

Encerramento

Evento realizado na

O evento contou com a

Instituição ACDEM CASA 7 e

presença do Sensei de Karatê

na Instituição ACDEM CASA 5

e Mestre de Taekwondo,
equipe IOK e funcionários da
instituição para a conclusão
do projeto..
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Teve como objetivo a inclusão
de crianças, adolescentes e adultos com deficiência, através da
prática das modalidades karatê
e taekwondo nas instituições
ACDEM casa 05 e ACDEM casa
07. A evolução dos participantes
das duas instituições durante as
atividades, foram significativas.
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Foram trabalhados os aspectos físicos, motores e cognitivos
dos participantes, com o objetivo
de aumentar sua consciência
corporal, estimular a interação
social e autonomia dos participantes.
Dentre os participantes deste
projeto, as deficiências foram:
Transtorno do Espectro Autista,
Deficiência Intelectual, Paralisia
Cerebral, Síndrome de Down e
diagnósticos não definidos.
Os participantes foram divididos em 04 turmas, cada uma
delas com 18 participantes, totalizando 72 atendidos. Para cada
turma foram oferecidas 02 (duas)
oficinas semanais com duração
de 01 (uma) hora cada.
A evolução dos participantes
das duas instituições durante as
atividades, foram significativas
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
A composição das turmas do projeto foi majoritariamente jovem, com média
de idade de 24 anos, com idades variando de 10 (mínimo) até 49 anos (máximo),
sendo que a participação de beneficiários do sexo masculino (51,52%) em relação
ao feminino (48,48%) foi bem equilibrada.
Gráfico 1a: Declaração de cor para o Projeto Karatê e Taekwondo - Inclusão Lado a Lado.

DECLARAÇÃO DE COR
33,3%

BRANCA
63,6%
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PRETA
PARDA

3%

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

A autodeclaração de cor dos participantes envolveu público composto por:
Brancos (63,6,1%), Pretos (3%), Pardos (33,3%).
Gráfico 1b: Tipos de deficiências, transtornos e/ou síndromes para o Projeto Karatê e
Taekwondo – Inclusão Lado a Lado

TIPO DE DEFICIÊNCIA
3,4%
6,9%

13,8%

TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
SÍNDROME DE DOWN
DEFICIÊNCIA VISUAL

75,9%

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

Houve participação de pessoas com e sem deficiência, sendo que 15,15% declararam não ter nenhuma deficiência, transtorno ou síndrome, e 84,85% indicaram
possuir, sendo elas: Deficiência Intelectual (75,9%), Transtorno do Espectro Autista
(13,8%), Síndrome de Down (6,9%) e Deficiência visual (3,4%) (Gráfico 1b). Dos
participantes, 60,61% fazem uso contínuo de medicação.
Gráfico 2: Relação percentual da renda total da Família no Projeto Karatê e Taekwondo –
Inclusão Lado a Lado.

RENDA TOTAL DA FAMÍLIA
ATÉ R$ 1.039,00

18,2%

ATÉ R$ 2.078,00

6,1%

39,4%

ATÉ R$ 3.117,00
MAIS DE R$ 4.156,00

21,2%

PREFIRO NÃO INFORMAR
15,2%

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

A renda total da família foi variável nas turmas, sendo: até R$ 1.039,00 (39,4%),
até R$ 2.078,00 (15,2%), até R$ 3.117,00 (21,2%), até R$ 4.156,00 (6,1%) e 18,2%
preferiram não responder (Gráfico 2); sendo que destes, 48,48% têm acesso ao
BPC (Benefício de Prestação Continuada) e 87,88% dependem do Sistema Único
de Saúde (SUS).
Em relação à educação, os níveis de escolaridade variaram de 51,52% para o
ensino fundamental e de 48,48% para o ensino médio, sendo que destes 63,63%
apresentaram nível incompleto ou em curso, e 36,36% completaram o nível indicado. Ainda, 27,27% declararam não ter acesso à educação escolar e 39,39% não
é alfabetizado.
Sobre a inclusão laboral dos participantes, observa-se que 84,85% está sem
trabalho ou desempregado no momento, 6,06 tem trabalho informal ou sem
registro em carteira; e apenas 9,09 tem trabalho formal/ com registro em carteira ou contrato de trabalho. Segundo as informações fornecidas, 48,48% tem
acesso ao voto, apenas 9,09% se desloca sozinho pela cidade, e 9,09% tem algum
relacionamento afetivo. Em relação ao acesso à internet, todos os participantes
indicaram ter acesso ao recurso, sendo que apenas 3,03% indicaram a necessidade
de sair de casa para uso.
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QUEM CONTRIBUIU PARA A HISTÓRIA

Nas atividades desenvolvidas durante o compartilhar, as intervençoes psicologicas promoveram rodas de conversas, dentro da qual conseguimos garantir a
compreensão e assimilaçao do conteudo trabalhado.
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Também foi possivel promover a equidade, contribuindo nas questões induviduais de cada um dos participantes.
De acordo com as observaçoes realizadas, as açoes foram voltadas para fortalecimento da confiança em si mesmo, resultando na melhora da autoestima para
que as pessoas pudessem participar de forma mais ativa no grupo.
No decorrer dos encontros ressaltamos o beneficio do esporte para o corpo e
mente, alem de trabalharmos tambem outras questões, tais como a fala e escuta.
Melhorando a capacidade de raciocínio, plabejamento, resoluçao de problemas
e compreensão da linguagem.
Vale ressaltar que as vezes, o que cada pessoa precisa, é ter mais confiança em
suas açoes, para superar seus proprios limites
E cada participante a seu modo superou nossas expectativas dentro do grupo,
e acredito que esse resultado possa ter se estendido em sua vida diaria.
Parabens a todos pela excelente contribuiçao nessa oficina participantes, equipe,
responsaveis diretos e indiretos.
Lúcia – Psicóloga

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

Projeto com participantes de diagnósticos diferentes trazendo um desafio de fazer um trabalho onde o início foi online.
Aproveitando os recursos digitais, consegui estabelecer um
vínculo muito produtivo, onde a confiança foi uma das maiores
conquistas, com isso consegui trabalhar a coordenação motora,
lateralidade, orientação espacial. Sempre de forma lúdica onde
as atividades propostas já eram um desafio para eles, pois tinham
que providenciar os materiais que em sua maioria era reciclável.
Para mim o resultado foi muito positivo dentro as dificuldades
de cada participante.
Claudete – Psicóloga

Gostei muito de participar deste projeto.
Me sinto mais leve e mais saudável. Me ajudou muito na minha
condição física.
O lanche que ganhamos depois da atividade é bem saboroso.
Agradeço a todos os instrutores pelas atividades, foram maravilhosas e espero ter outro projeto para participar novamente.
Kleber Jacon – Participante do projeto
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VOCÊ SABIA?
KARATÊ VS TAEKWONDO
Karatê e taekwondo são duas
formas comuns e amplamente
praticadas de artes marciais.
Eles são tão populares, de fato,
que ambos são agora esportes
olímpicos. O Karatê entrou nos
jogos de 2020 em Tóquio e o
taekwondo foi adicionado em
2000.

Karatê
O karatê é mais conhecido na
cultura pop por sua shuto uchi,
ou golpe de karatê. Este estilo de
luta enfatiza técnicas de mão e
usa chutes como backup.

Se você estiver interessado
em aprender movimentos mais
equilibrados e de corpo inteiro,
o karatê pode ser uma escolha
melhor. Para aqueles interessados em aprender movimentos rápidos e mais elaborados,
o taekwondo é a melhor opção.

Embora os dois estilos tenham
algumas semelhanças, eles também têm diferenças distintas.
16

além de ensinar paciência e
disciplina. Cada um deles tem
diferentes variações de como
são praticados, dependendo do
estilo individual do karate ou do
taekwondo escolhido.

Karate e taekwondo começam
com principiantes aprendendo
regras fundamentais e movimentos básicos. Estes formam a base
para aprender os movimentos
mais avançados. Em cada forma
de arte marcial, você aprenderá
diferentes posturas e maneiras
de socar, chutar e bloquear um
adversário. Isso será feito lentamente, e cada movimento é
realizado para ajudá-lo a obter
a forma correta.

Uma boa maneira de descobrir qual estilo de artes marciais
é melhor para você é tentar dar
aulas para iniciantes em ambas
as disciplinas.

Taekwondo
O taekwondo envolve mais
chutes do que o karatê. Ele coloca
uma ênfase maior em chutes e
usa as mãos como apoio. Você
aprenderá uma variedade de
chutes, incluindo girar e saltar
chutes.
Karate e taekwondo darão a
você um treino de corpo inteiro,

Fonte: Site Centrumdlamamy

A ENTREGA DE KITS
A entrega do Kit aos participantes foi realizada com dia e hora marcada evitando
assim, aglomerações e mantendo a segurança de todos.

CONTEÚDO DO KIT
1 MOCHILA
1 PAR DE CHINELOS
1 TOALHA DE ROSTO
1 CAMISETA
1 AGASALHO (CALÇA E BLUSA)
1 KIMONO OU 1 DOBOK
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ENTREGA DE
ACDEM CASA 7
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UNIFORMES
ACDEM CASA 5
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GRATIDÃO
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Agradecemos a todos os apoiadores, patrocinadores, colaboradores e
beneficiários, que fizeram deste projeto, mais um sucesso.
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CONQUISTAS
O GRANDE DESAFIO
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“Projeto Lado a Lado nos trouxe um desafio que afetou a todos, a pós
pandemia. Em conjunto com a equipe multidisciplinar foi feito um trabalho
de ressocialização, unindo as atividades motoras e cognitivas. O desafio foi
grande, porém o resultado positivo foi maior ainda!”
Leonardo Canaver – Fisioterapeuta
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“Neste projeto, conseguimos dar continuidade no Karatê e Taekwondo em
2 instituições que já estavam conosco e que tiveram um desenvolvimento
bastante significativo. Conseguir levar novamente um projeto com tantos
benefícios para eles, foi muito gratificante.”
Crystiane Souza – Coordenadora de Esportes

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

DESAFIO CONCLUÍ
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ÍDO COM SUCESSO
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CONQUISTAS EM NÚMEROS
O instrumento utilizado para a produção de dados nas oficinas é denominado
Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos (IDOK). Objetivou-se manter um registro
do desenvolvimento humano no projeto a partir de perspectivas interdisciplinares.
Os resultados produzidos por meio dos IDOK’s Artes Marciais, Fisioterapia e Psicologia- Artes Marciais estão apresentados abaixo, assim como para o Indicador
de Inclusão.
Gráfico 4: IDOK aplicado para a área de Artes marciais para as modalidades Karatê e Taekwondo.
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

Gráfico 5: IDOK aplicado para a área de Fisioterapia para as modalidades Karatê e Taekwondo.
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ESCALA IDOK
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

Gráfico 6: IDOK aplicado para a área de Psicologia para as modalidades Karatê e Taekwondo.
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

Gráfico 7: Indicador de Inclusão para a Avaliação Física e para as áreas de Fisioterapia, Psicologia
e Artes Marciais aplicado ao projeto Karatê e Taekwondo – Inclusão Lado a Lado.
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

Para a área de Artes Marciais, o Chikodati / Ap Kubi, indicador pertencente à
variável Kihon / Kibon Don Jak, que diz respeito às técnicas de ataque e defesa
com os membros inferiores e superiores apesar de mostrar os menores valores,
demonstra que houve trabalho no estabelecimento da base com os participantes,
apesar de representar o menor valor. Reforçado pelo desempenho da turma na
variável de Fundamentos, como observado nos destaques da formação e aquecimento. O indicador de Aquecimento apresentou-se com melhores resultados,
considerando que, a rotina das oficinas permitiu o aperfeiçoamento e disciplina
na realização da atividade esportiva.
Para a Fisioterapia, o indicador de Lateralidade representa um dos fatores psicomotores, estando relacionado a especialização hemisférica do cérebro e no
reconhecimento de direita e esquerda (em si e no outro), contribuindo para a
IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

execução de tarefas diárias e interferindo na dinâmica de aprendizagem (ARAÚJO
et al., 2022). O trabalho realizado para desenvolvimento da Lateralidade, resultou
no destaque deste indicador, e por consequência, o do indicador Deslocamento.
Para a Psicologia, o Reconhecimento apresentou os menores valores de desenvolvimento dentro da oficina, sendo estes trabalhados ao longo da dinâmica de
execução do projeto. Em um primeiro momento, o grupo tinha como forte a
Autoconfiança, que se destacou em momento pós da oficina. Assim como, o
destaque do indicador de atenção possibilita ganhos para todos os participantes e
indicadores trabalhados, visto que permite melhor compreensão do si e do todo.

2. CONSIDERAÇÕES
O projeto Karatê e Taekwondo - Inclusão Lado a Lado teve como objetivo a
inclusão de crianças, adolescentes e adultos com deficiência, através da prática
das modalidades karatê e taekwondo. A evolução dos participantes das duas instituições durante as atividades, foram significativas, foram trabalhados os aspectos
físicos, motores e cognitivos dos participantes, com o objetivo de aumentar sua
consciência corporal, estimular a interação social e autonomia dos participantes.
28
Alguns autores ressaltam que o Taekwondo é uma prática desportiva muito
importante para o desenvolvimento integral do ser humano. A modalidade desportiva Taekwondo, forma um conjunto de ações indispensáveis para o processo
do desenvolvimento social. O mesmo se dá no Karatê que tem como benefícios
para o praticante a disciplina, o autocontrole, a coordenação motora, lateralidade,
motricidade, autoestima, autoconfiança e concentração. É um esporte muito procurado por crianças e adolescentes.
Os dados apresentados neste relatório serão de grande valia para o planejamento
dos próximos projetos, uma vez que as análises são criteriosamente apresentadas
e reforçam o desenvolvimento das atividades, a partir do trabalho dos aspectos
físicos, motores e cognitivos dos participantes, a fim de aumentar sua consciência corporal, estimular a interação social e promover a participação da família no
processo de inclusão social.

AGRADECIMENTO
Nós, mantenedores do Instituto Olga Kos, agradecemos as famílias, colaboradores e apoiadores que embarcaram junto conosco neste projeto. Agradecemos
a confiança que tiveram em nossos profissionais para que pudéssemos fazer
desta causa, uma ação de transformação, respeito e diversidade.
Colaborar com o projeto Karatê e Taekwondo – Inclusão Lado a Lado retratou
um cenário de inclusão, equilíbrio e desenvolvimentos das atividades sugerindo
que os grupos encontrassem meios de se integrar, propiciando o exercício da
solidariedade. Juntos promovemos diversidade e fomentamos uma sociedade
mais justa.
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SOMOS VENCEDORES!
Prêmio Cultura e Saúde
Ministério da Cultura, pelo Programa Nacional
de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva
em 2008 e 2010. O Instituto Olga Kos de Inclusão
Cultural foi o único a ganhar “Nota 100” na região
Sudeste

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.
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