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Sobre o IOK

Participante em consulta com o médico

2

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

Aplicação da 1° fase do Mapa Social

O projeto GOLS PARA A
INCLUSÃO tem como objetivo
incluir a pessoa com deficiência
por meio da prática do futsal. Além
disso, as atividades possibilitam
trabalhar os aspectos físicos
e motores para aumentar a
consciência corporal de cada um,
promove a interação social e a
participação da família em todo o
processo. GOLS PARA A INCLUSÃO
é um projeto inédito, pois é a
primeira vez que a modalidade
é realizada no Instituto Olga Kos,
com intuito de expandir a atuação
esportiva.
Inscrição
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Avaliação física

Coleta de sangue

Neste primeiro momento, a equipe multidisciplinar realiza os exames médicos, bem como a aferição
de medidas dos participantes para a confecção dos uniformes. Dessa forma, na próxima etapa, os
beneficiários já podem desfrutar do traje apropriado para realizar as atividades.

Entrega de Kit

Inscrição
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Especialistas em ação
1

Assistente de Coordenação (Educador Físico)

1

Fisioterapeuta

1

Psicólogo

2

Instrutores de Futsal

Profissional

Profissional

Profissional

Graduados em educação física

Instituições atendidas
Centro Esportivo de Pirituba

4 turmas com
15 participantes cada
6

Linha do Tempo do Projeto
Contratação
de equipe
multidisciplinar

2

Divulgação para
a captação de
participantes
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Exames médicos gerais
e Avaliação Física

3

Preenchimento
de formulário
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Reunião com pais e
responsáveis pelos
participantes para explicar
e detalhar o projeto

1

Estamos
aqui
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Campeonato

Apresentação
de Futsal

9

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

8
Início das oficinas
esportivas

6
Inscrição dos
participantes avaliados
e aprovados nos
exames físicos e
médicos
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Grade horária
FEDERAL
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GOLS PARA A INCLUSÃO

PROJETO | VIGÊNCIA

INSTITUIÇÕES

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

QTD
QTD
Participantes Participantes
Previsto
Real

9h – 10h

9h – 10h

Centro Esportivo
de Pirituba

10h – 11h

10h – 11h

Av. Agenor Couto de Magalhães, 32
Vila Pirituba, São Paulo/SP
02675-031
Tel. 11 3904.1154

13h – 14h

13h – 14h

15

14h – 15h

14h – 15h

15

15

60

15
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Monitoramento
do Projeto

Mapa social

Todos os projetos do Instituto
Olga Kos são acompanhados por
uma equipe de pesquisadores
com rigor metodológico que avalia os participantes e a pedagogia
desenvolvida nas oficinas.

Desenvolvimento Olga Kos). Por
meio desse método é possível
correlacionar dados qualitativos e
quantitativos e criar hipóteses de
qual a melhor estratégia de aprendizagem durante os treinos do
projeto, bem como acompanhar
Para mensurar o desenvolvidetalhes do desenvolvimento de
mento no futsal, todos os instrutocada participante.
res do projeto foram convidados a
participar de um curso de formaEm paralelo, habilidades como
ção em pesquisa qualitativa, para, domínio, condução, passe, drible,
em seguida, escolher coletiva- chute e cabeceio serão avaliados e
mente quais fatores representam fatores como empatia, cooperação,
o desenvolvimento nessa moda- liderança e respeito, fundamentos
lidade. O instrumento foi nomea- essenciais ao desenvolvimento hudo Idok – Futsal, (Indicadores de mano no esporte e na vida.
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Parceria que constrói
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Eventos para Compartilhar
APRESENTAÇÃO DE FUTSAL
Campeonato não é
competição.
É aprendizado!
Após a evolução das aulas teóricas, os participantes aprendem o
manejo dos movimentos e técnicas características do futsal. Esse
aprendizado garante aos beneficiários um evento comemorativo
selado com um campeonato de
futsal entre as equipes. O objetivo
é celebrar a união, participação e
o respeito. Não existem “perdedores”, todos são vitoriosos por
conquistarem uma significativa
evolução ao longo das atividades.
A previsão de acontecimento é
Setembro/ 2021.

Evento de encerramento
do projeto
O encerramento de um projeto
significa que a missão foi concluída com maestria. Para a ocasião,
reservamos um espaço para comemorar todos os “gols” e conquistas
dos beneficiários. A inclusão foi a
“juíza” de uma partida em que todos ganham e, nesse momento,
é hora de entregar as medalhas
e o certificado de participação.
A previsão de acontecimento é
Março / 2022.
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Acompanhe o que está
rolando no projeto

https://www.flickr.com/photos/esportesiok/albums/72157719096263943

Treinamento
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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

REALIZAÇÃO
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