Instituto Olga Kos finaliza projeto TAEKWONDO SAÚDE – CAMINHO
PARA A INCLUSÃO
E participantes comemoram os dois anos de sucesso do trabalho desenvolvido
nas oficinas

O projeto “TAEKWONDO SAÚDE – CAMINHO PARA A INCLUSÃO” teve
como uma das principais preocupações, incluir a pessoa com deficiência
intelectual, à sociedade, por meio da prática do Taekwondo, além de
estimular, manter ou ampliar a capacidade funcional dos
participantes. 240 pessoas (a partir de 05 anos de idade) participaram das
oficinas desenvolvidas durante dois anos nos seguintes locais: ABADS Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, CEU
ALVARENGA, CEU FEITIÇO DA VILA, CEU FORMOSA, CEU SAPOPEMBA, CEU
VILA DO SOL e E.M.E.F GENERAL DE GAULLE. 80% das vagas foram
destinadas a pessoas com deficiência intelectual e 20% a pessoas sem
deficiência intelectual com acesso reduzido a oportunidades, residentes
das comunidades carentes próximas aos locais onde as oficinas foram

realizadas. Os participantes foram divididos em dez (10) turmas, cada uma
delas com vinte e quatro (24) pessoas, em duas (2) aulas semanais com
duração de uma hora (1) hora cada.
O projeto foi financiado pelo PRONAS/PCD, um programa implantado pelo
Ministério da Saúde para incentivar ações e serviços desenvolvidos por
entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos no campo
da saúde da pessoa com deficiência. Pessoas físicas e jurídicas que
contribuírem com doações para projetos nessa área poderão se beneficiar
de deduções fiscais no Imposto de Renda.
As empresas que apoiaram o Projeto “TAEKWONDO SAÚDE – CAMINHO
PARA A INCLUSÃO” foram: BANCO BRADESCO, BRADESCO
SEGUROS, BOOKING.COM, RENATA, AIR LIQUIDE, XP INVESTIMENTS,
MAKSEN, PORTO SEGURO, RUMO ALL, CHEVROLET SERVIÇOS
FINANCEIROS, ICATU SEGUROS, RIACHUELO e NIKE.
Sobre o Instituto Olga Kos
www.institutoolgakos.org.br
Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural (IOK) é uma
associação sem fins econômicos, com qualificação de Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que desenvolve projetos
artísticos e esportivos, aprovados em leis de incentivo fiscal, para atender,
prioritariamente, crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual.
Além disso, parte das vagas de nossos projetos é destinada a pessoas sem
deficiência, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e
residem em regiões próximas aos locais onde as oficinas são realizadas.
Reconhecido pela maior honraria da cidade de São Paulo, a Medalha
Anchieta, acompanhada do Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo,
o Instituto é condecorado pela Ordem do Mérito Cultural (OMC) e foi
homenageado com Salva de Prata na Câmara dos Deputados. Em 2016,
recebeu o prêmio da ABCA (Associação Brasileira de Críticos de Arte) que
contempla artistas visuais, curadores, críticos, autores e instituições
culturais que foram destaque no ano e foi premiado com o Selo de
Qualidade da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Em 2017, o IOK foi
escolhido pela Revista Época e pelo Instituto Doar entre as 100 melhores
ONGs do Brasil no Prêmio Melhores ONGs 2017.

