TAEKWONDO IX: INCLUSÃO PELO ESPORTE
Vigência do Projeto: Abril de 2021 a março de 2022
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Sobre o IOK

Equipe IOK
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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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Sobre o PROJETO

Ficha de inscrição

O projeto TAEKWONDO IX:
INCLUSÃO PELO ESPORTE visa
garantir a continuidade do projeto TAEKWONDO VIII: Inclusão
pelo Esporte, e tem como objetivo
incluir a pessoa com Deficiência
Intelectual à sociedade, por meio
da prática do TAEKWONDO, trabalhar os aspectos físicos e motores
dessas pessoas e aumentar a sua
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consciência corporal. Além disso,
o projeto pretende com auxílio de
uma metodologia transdisciplinar, promover a interação social e
a participação da família no processo de inclusão social, focando
em um aprimoramento pessoal
com relação aos aspectos sociais,
cognitivos e motores.

100
Beneficiários

Entre crianças, adolescentes e adultos a
partir de 06 anos de idade.

Avaliação Física – Medição da Altura
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Turmas
Os participantes serão divididos em
quatro (4) turmas, com vinte e cinco (25)
participantes cada, totalizando cem (100)
participantes. Para cada turma serão
oferecidas duas (2) oficinas semanais, com
duração de uma (1) hora cada.

Entrega de lanches
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Profissionais em ação
1

Assistente de Coordenação (Educador Físico)

1

Fisioterapeuta

1

Psicólogo

3

Instrutores de Taekwondo

Profissional

Profissional

Profissional

graduados com faixa preta

Instituições atendidas
ACDEM Casa 2
4 turmas de
25 participantes cada
Anamnese com o Médico
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Linha do Tempo
do Projeto
Reunião com pais e
responsáveis pelos
participantes para explicar
e detalhar o projeto

1

Preenchimento
de formulário de
pré-inscrição

2

Contratação de
uma equipe,
multidisciplinar

3

4

5

Divulgação para
a captação de
participantes

Anamnese: questionários
sobre a qualidade de vida,
alimentação, atividades
de vidas diárias e
aspectos sociais

Troca de Faixa

10

9

Festival de
encerramento

Exames médicos gerais
e Avaliação Física

8

7

6

Início das oficinas
esportivas

Inscrição dos
participantes avaliados
e aprovados nos
exames físicos e
médicos

Grade horária
FEDERAL

Abril 2021 a
Março 2022

TAEKWONDO IX

PROJETO | VIGÊNCIA

INSTITUIÇÕES

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

QTD
QTD
Participantes Participantes
Previsto
Real

09h – 10h

09h – 10h

25

10h – 11h

10h – 11h

25

Rua José Lopes Rodrigues, 510
Jd. Matarazzo/SP
13h – 14h
Tel. 11 2547.8378

13h – 14h

14h – 15h

14h – 15h

ACDEM CASA 2

100

25
25
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Monitoramento
do Projeto
O Instituto Olga Kos, desde
a sua fundação, teve o cuidado
de registrar detalhadamente os
benefícios à saúde física e mental
promovidos nas oficinas culturais.
Com o projeto, TAEKWONDO IX:
INCLUSÃO PELO ESPORTE não
foi diferente. Seguimos com rigor
metodológico um plano estrutural
de monitoramento dos nossos
beneficiários.
Por meio de um método
transdisciplinar de trabalho, diferentes profissionais compõe uma
equipe que acompanha semanalmente grupos de pessoas com
deficiência.
Nesse processo, os mesmos
profissionais são convidados pelo
departamento de pesquisas do
Instituto para construir instrumentos padronizados e acessíveis, que
se moldem aos conteúdos trabalhados nas oficinas de Taekwondo.
Esse instrumento interdisciplinar
para coleta de dados em oficinas
culturais se chama Indicadores
de Desenvolvimento Olga Kos
que serão demonstrados ao longo
dos projetos.

Treinamento Taekwondo
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Parceria que constrói
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Eventos para Compartilhar
TROCA DE FAIXA
Em nosso projeto, todos os
meses podemos acompanhar a
evolução dos beneficiários. Cada
etapa representa uma nova conquista. O evento de troca de faixa
é uma cerimônia que celebra uma
importante etapa nas Artes Marciais. A previsão de acontecimento
está no mês de outubro de 2021.
Troca de faixa

ENCERRAMENTO
Após a jornada de aprendizado,
a equipe e os beneficiários tem a
oportunidade de confraternizar e
comemorar as novas conquistas
obtidas com o projeto no mês de
novembro de 2021.

Encerramento

Que tal fazermos uma
ação em parceria?
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Acompanhe o que
está rolando no
projeto
Links
https://www.https://www.flickr.com/photos/
esportesiok/albums/72157718934944749

Exame médico
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SOMOS VENCEDORES!
Prêmio Cultura e Saúde

Prêmio Movimento
Você e a Paz

Prêmio Medalha Anchieta

Pela Arte se Inclui

Prêmio ABCA 2015

Prêmio Melhores ONGs
ÉPOCA Doar

Prêmio Empresário
Amigo do Esporte

Prêmio Tuxáua Cultura
Viva 2010

Prêmio Areté

Selo Municipal de Direitos
Humanos e Diversidade

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Salva de Prata

Prêmio Brasil Esporte e
Lazer de Inclusão Social

Prêmio Brasil Mais Inclusão

Prêmio Brasileiro de Excelência
Gráfica IPSIS

Prêmio LIF 2013

Prêmio Voto de Júbilo

Prêmio Ordem do
Mérito Cultural

Prêmio Destaque
do Ano 2017

Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

Prêmio Selo de
Qualidade

Prêmio Funarte Respirarte

Prêmio Colar de Honra
ao Mérito Legislativo
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2018/2019

Prêmio Empreendedor e
Inovadores - 2020

RESULTADOS IOK!
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PATROCÍNIO

www.bluebay.com.br

REALIZAÇÃO

PROMOVENDOINCLUSÃO
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