2ª Edição

GOLS PARA A INCLUSÃO
Vigência do projeto: 04/2021 | 03/2022
Lei Federal de Incentivo ao Esporte
Número de participantes: 60

Promovendo a Inclusão

SOBRE O IOK
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Beneficiária e instrutor durante exercício técnico de futsal.

MISSÃO

VISÃO

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

VALORES
Ética nas relações e no
exercício das atividades;
Respeito à diversidade
humana;
Promoção do exercício
da cidadania;
Comprometimento com
a causa;
Excelência no trabalho.
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LINHA DO TEMPO DO PROJETO
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Contratação de equipe
multidisciplinar

Reunião com pais e
responsáveis

Divulgação para a captação
de participantes
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Inscrição dos participantes
aprovados nos exames

Exames médicos gerais
e avaliação física

Preenchimento de formulário
de pré-Inscrição
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Anamnese

Início das oficinas
esportivas

Festival de
encerramento

Estamos
aqui

Chegou a fase da execução das oficinas. Esse é um momento de
muita interação social. A integração com instrutores e colegas
de turma incorpora nos beneficiários do projeto conceitos
como comunicação, companheirismo, trabalho em equipe e
pertencimento. Gols para Inclusão ocorre no Centro Esportivo de
Pirituba. A entidade que sedia o projeto foi liberada para atividades
presenciais no mês de setembro de 2021. Os participantes retornam
gradativamente conforme a disponibilidade de cada um.

O PROJETO EM NÚMEROS
O projeto atende 60 beneficiários divididos em 4 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.

16%
84%

Feminino
Masculino

60

Beneficiários
5

Deficiência Intelectual
Deficiência Visual
Deficiência Motora
40%
60%

Deficiência Auditiva
Transtorno Mental
Transtorno do Espectro Autista
Síndrome de Down
Vulnerabilidade Social
Outros

24%

Possui Acesso ao BPC
Não Possui Acesso ao BPC
76%

* BPC (Benefício de Prestação Continuada)
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QUEM FAZ ACONTECER
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É a primeira vez que trabalho com pessoas com deficiência.
Essa experiência está sendo muito gratificante e inovadora para
minha carreira.
Durante as oficinas, consigo mostrar o quanto eles são
capazes de realizar coisas que nem imaginavam conseguir. O
projeto Gols Para a Inclusão vem transformando a vida desses
participantes e de seus familiares.
Compartilhar meu conhecimento com cada beneficiário é
uma coisa maravilhosa, mas com certeza, minha maior gratificação
é ver a evolução de cada indivíduo e entender que todos têm a
oportunidade de vivenciar coisas novas. Por exemplo, em oficinas os
exercícios são voltados para a prática do futsal, porém em algumas
ocasiões as atividades devem ser adaptadas conforme a limitação
de cada participante. Se um beneficiário tem dificuldades para
chutar a bola com os pés pedimos para que ele realize o mesmo
exercício com as mãos. Isso é inclusão!
Fico feliz em saber que o projeto trouxe para a turma uma
vida mais saudável, interação com outras pessoas e superação,
revelando que são capazes de realizar qualquer atividade. Agradeço
ao Instituto Olga Kos, por promover a inclusão de pessoas com
deficiência garantindo autonomia e espaço na sociedade.

Juliana - Instrutora de Futsal

PREPARA | AÇÃO

Instrutora ensina técnicas de futsal em oficina online.
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Aquecimento no início da oficina.

Beneficiário durante exercício técnico de futsal.

Profissional executanto a oficina online.
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ACOMPANHE O QUE ESTÁ
ROLANDO NO PROJETO
Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGfXdY2UMz8J5RiRLkXIwWesK7Azl6J0
Flickr: https://www.flickr.com/photos/esportesiok/collections/72157719425094273/
Padlet: https://padlet.com/padolgakos/h569sfwxd1o759ec
Site do IOK: https://institutoolgakos.org.br/projeto/gols-para-inclusao/
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Atividades lúdicas em oficina online do projeto.

SOMOS VENCEDORES
Prêmio Cultura e Saúde

Prêmio Areté

Salva de Prata

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

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

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
ser viços 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.

Colar de Honra ao Mérito
Legislativo
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.

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
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
ser viços prestados às pessoas com deficiência
intelectual, particularmente Síndrome de Down.

II Encontro Cultural – Laços de
Amizade Espaço K
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.

Prêmio Empresário Amigo do
Esporte
6ª edição do Prêmio Empresário Amigo do
Espor te, realizada na sede da Federação das
I ndústrias 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.

1º lugar em nossa região no 2º Prêmio Brasil de
Esporte e Lazer de Inclusão Social do Ministério
do Esporte.

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.

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 p re m i a ç ã o v i s a a çõ e s q u e p ro p i c i e m o
engrandecimento e a harmonia nas relações
entre os indivíduos na sociedade.

Prêmio ABCA 2015
Reconhecendo a contribuição, para a cultura
nacional, de críticos, ar tistas, pesquisadores,
i n s t i t u i çõ e s e p e r s o n a l i d a d e s at u a nte s n a
área das ar tes 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.

P rêmio Selo de Qualidade
O “Prêmio Selo de Qualidade” oferecido pela
Secretaria de Espor te, Lazer e Juventude do
Estado de São Paulo (SELJ ) destaca os projetos
p e l o n í ve l d e exce l ê n c i a d e m o n s t ra d o n a
apresentação, execução e prestação de contas,
at i n gi n d o a l to gra u d e co n f i a b i l i d a d e e m
conformidade com os critérios técnicos definidos
no programa de incentivo ao esporte.

Ordem do Mérito Cultural
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.

O Prê m i o é u m a h o m e n a g e m c o n c e d i d a
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
Prêmio Destaque do Ano 2017

Prêmio Chico Xavier
Prêmio Brasil Esporte e Lazer
de Inclusão Social

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

R e c o n h e c i m e n t o d o G o v e r n o Fe d e r a l a
personalidades, grupos ar tísticos, iniciativas
e instituições que se destacaram por suas
contribuições à Cultura brasileira em 2009.

Prêmio Tuxáua Cultura Viva
2010
O Ministério da Cultura contemplou o Instituto
Olga Kos de Inclusão Cultural como Pontão de
Cultura através do programa Cultura Viva.

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 ar te também pode ser um meio para a
inclusão social deste segmento da população.

Prêmio Brasileiro de Excelência
Gráfica IPSIS
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.

Selo Municipal de Direitos
Humanos e Diversidade
Fomos reconhecidos pelas boas práticas de
gestão da diversidade e promoção dos direitos
humanos atráves do projeto Karatê - Espor te
de Respeito.

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 ar tísticas inéditas
em diferentes segmentos e tem como intuito a
promoção da arte e de ver tentes 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, transpor tes
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).
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