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SOBRE O IOK 

Atender crianças, jovens e
adultos com deficiência
intelectual, além de pessoas
sem deficiência, que se
encontram em situação de
vulnerabilidade social.
Procuramos facilitara inclusão
social de todos, garantindo que
reúnam condições de
participar de forma
mais efetiva da sociedade da
qual fazem parte.

Ser reconhecido pela
liderança, excelência,
inovação, impacto social,
produção e difusão de
conhecimento científico por
meio de ações
socioculturais.

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

MISSÃO VISÃO VALORES



Contratação de
 uma equipe

multidisciplinar

Exames médicos
gerais e Avaliação

Física 
 

Inscrição dos
participantes avaliados e

aprovados nos exames
físicos e médicos 

 
 

 
Apresentação de Futsal

 Anamnese: Questionário
sobre a qualidade de

vida, alimentação,
atividades de vida diária 

 
 

Evento  de
encerramento 

 

Início das oficinas
esportivas 

 
 

Articulação  com
pais e responsáveis
pelos participantes

para explicar e
detalhar o projeto 

Divulgação para a
captação de

participantes 

Pré-Inscrição:
Preenchimento de
formulário de pré-

Inscrição 

 O projeto está em fase de execução das oficinas. Os encontros ocorrem em uma entidade

parceira do Instituto Olga Kos, o CEU São Mateus de forma presencial desde agosto  de 2021,

cumprindo os protocolos e medidas de segurança para a contenção da Covid -19. 

LINHA DO TEMPO DO PROJETO

Estamos
aqui
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O PROJETO EM NÚMEROS 

O projeto atende 30 beneficiários divididos em 2 turmas de 15 cada. A coleta de dados dos

participantes propicia o conhecimento do grupo perante a equipe multidisciplinar. Fatores

como gênero, tipo de deficiência e dados socioeconômicos permitem uma abordagem

coerente com a realidade do grupo de beneficiários. O respeito à diversidade e o estimulo ao

desenvolvimento e potencial de cada indivíduo são os objetivos principais traçados no

escopo do projeto.

Gênero

Beneficiários 

Qual o tipo de deficiência 

Recebe o BCP (Benefício de Prestação Continuada)
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Como parte da equipe multidisciplinar, eu só tenho a agradecer ao Instituto Olga Kos pelo

privilégio de fazer parte desse projeto incrível. Em cada ação o amor e o respeito são

visíveis. A pessoa com deficiência é a protagonista do projeto. Vejo em cada oficina o

cuidado e dedicação de todos os envolvidos colocando os participantes como prioridade. 

A evolução dos participantes é constante, e nós como equipe também evoluímos e

aprendemos com eles.  É uma troca simultânea  sempre respeitando a individualidade e

limitação  de  cada um. O que realmente me deixa impactado é o olhar os seres  humanos 

 pela perspectiva do acolhimento em que o foco é a inclusão. Nesse processo não temos 

 rótulos e preconceitos, trabalhamos às diferenças e respeitamos a pessoa com deficiência

em qualquer situação, tendo como objetivo a busca de autonomia e dignidade que todo ser

humano necessita. Sou muito grato por fazer parte desse projeto!

QUEM FAZ ACONTECER 

Fábio - Psicólogo do projeto
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1 MOCHILA  —  1 CAMISETA — 1 COLETE  — 1 TOALHA DE ROSTO 

1 AGASALHO  — 1 BERMUDA/CALÇA  — 1 SQUEEZE 
 

ACONTECE 
A ENTREGA DE KITS

CONTEÚDO:
 

 
ENTREGA DE KITS NO CEU SÃO MATEUS DIA 07/07
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PREPARA / AÇÃO! 

OFICINAS PRESENCIAIS
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PREPARA / AÇÃO! 

MARCAMOS MAIS UM GOL!
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PREPARA / AÇÃO! 

1110



ACOMPANHE O QUE ESTÁ ROLANDO NO PROJETO
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https://www.flickr.com/photos/esportesiok/collections/72157719437889717/ 

https://padlet.com/padolgakos/lrjrjau2uwovgtku 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGfXdY2UMz_UZyKPOQNckbqV0IGqzjrD 

https://institutoolgakos.org.br/projeto/futsal-vestindo-camisa/
 






