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SOBRE O IOK

Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos de Inclusão 

Cultural (IOK) é uma associação sem fins econômicos,  

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. Desta forma, pretende-se 

possibilitar uma maior interação entre pessoas com 

e sem deficiência.

Nas oficinas de esportes, os principais objetivos 

são: incentivo à prática esportiva (Karate-Do e 

Taekwondo), estímulo ao desenvolvimento motor 

e melhoria na qualidade de vida.

Já nas oficinas de artes, buscamos divulgar a 

diversidade cultural e artística de nosso país, 

incentivar o exercício da arte e ampliar os canais de 

comunicação e expressão dos participantes.

Juntamente com os projetos acima descritos, o IOK 

ainda visa a ampliação do acesso à cultura a nossos 

atendidos, na medida em que organiza visitas a 

teatros e museus, além de desenvolver a articulação 

de redes de apoio para geração de renda e inclusão 

ao mercado de trabalho, por meio de parcerias 

com instituições que promovem o aprendizado de 

habilidades profissionais.



Missão

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.

Visão

Ser uma instituição do terceiro setor reconhecida pela 

liderança, excelência, inovação e impacto social, por 

meio de ações socioculturais e de inclusão social.

Valores

+ Ética nas relações e no exercício 

das atividades;

+ Respeito à diversidade 

humana;

+ Promoção do 

exercíc io da 

cidadania;

+ Comprometimento com a causa;

+ Excelência no trabalho;

Objetivos

Romper a barreira do preconceito, por acreditar que 

todos são capazes de, ao estabelecer o contato com 

a arte e o esporte, expor aquilo que nos torna únicos 

e especiais: a individualidade.

O IOK, por meio de suas atividades e projetos, busca 

promover a inclusão, atuando nas áreas da arte e do 

esporte, além de outras ações, como a inserção de 

nossos atendidos no mercado de trabalho.
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KARATE IX: INCLUSÃO PELO ESPORTE
Conforme Cronograma de execução, as etapas a seguir são compostas por entrega de kit e desenvolvimento 

das habilidades do Karate.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ÁREA TÉCNICA 

DE KARATE - ETAPA 12

N° da 
Etapa

Descrição das Etapas Distribuição mensal 
das atividades

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Aperfeiçoamento da ginástica elaborada por antigos mestres de Karate, onde o objetivo 

principal é o aquecimento cardiovascular, treinamento de flexibilidade, mobilidade 

articular, alongamentos e iniciação ao fortalecimento muscular. A ginastica se inicia 

pela parte mais distante do coração; os dedos dos pés; e finaliza com o pescoço que 

é uma região mais próxima do órgão;

x x x x x x x x x x

2

Aperfeiçoamento do Kirron: o Kirron baseia-se em movimentos básicos de ataque e 

defesa que envolvem chutes e socos, tanto individualmente como em duplas, tendo 

como objetivo o aprimoramento das técnicas de ataque e defesa do Karate, consciência 

corporal e treinamento em equipe. No Kirron inicia-se também o aprendizado básico 

de respeito ao adversário e humildade;

x x x x x x x x x x

3

Aperfeiçoamento dos Katas de faixas branca e amarela, aprendizado da forma básica 

do Karate, denomina-se como um conjunto de ataques e defesas para todos os lados 

cardeais contra um inimigo imaginário utilizando as técnicas aprendidas;

x x x x x x x x x x

4 Aprendizado de formas da faixa amarela;   x x x x x x x x

5

Aperfeiçoamento de habilidades motoras, tais como: coordenação, agilidade, 

flexibilidade, força, velocidade e capacidades físicas como estímulo cardiovascular 

e resistência muscular;

  x x x x x x x x

6

Trabalho do entusiasmo, liderança e equilíbrio emocional, com o intuito de obter 

bons resultados cognitivos, sociais e motores; x x x x x x x x x x
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTO

Durante a vigência deste projeto, os beneficiários participaram da 4º INCLUSÃO A TODA PROVA – CORRIDA 

E CAMINHADA em Comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência ocorrida em dezembro de 

2018. Com visual e organização padronizados, a corrida contemplou percursos de 6,1 km e 10 km além da 

caminhada comemorativa (sem quilometragem e sem competição, na qual os participantes caminharam). O 

evento atingiu um público de 17.000 participantes no total. Para o evento foi disponibilizado transporte para 

todos os participantes e acompanhantes, bem como um Kit lanche para cada. Todos os participantes receberam 

também o kit da Corrida.

O evento promoveu a inclusão de crianças, jovens e adultos com deficiência à sociedade, por meio da prática 

esportiva, promovendo a prática esportiva por meio da modalidade de corrida de rua, estimulando as boas 

práticas para a saúde e qualidade de vida de pessoas com e sem deficiência intelectual.

Período do Relatório: Outubro, Novembro e Dezembro

Quantidade de Participantes: 100 participantes.

Período de Execução: Abril de 2018 à Março de 2019.
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DESENVOLVIMENTO E CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

CENHA – TURMA I

Esta turma foi composta por um grupo heterogêneo, formado por adolescentes e adultos com e sem deficiência intelectual.

Com a proximidade do final do ano, as atividades do Karate que são desenvolvidas pela Equipe Multidisciplinar do Instituto 

Olga Kos, e nesta instituição se encerram na primeira semana do mês de dezembro 2018.

No aspecto técnico foi praticado o treinamento dos katas taichi, guekisai-it e guekisai-ni, e como finalizamos há pouco 

tempo a preparação para avaliação e troca de faixa, os participantes necessitaram de mínimas correções na execução de 

seus movimentos. 

As atividades lúdicas e recreativas como as brincadeiras utilizando bambolês, bolas e cones foram mantidas, sendo dado 

prosseguimento ao desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras e sociais através desta metodologia.

Durante o momento denominado compartilhar, houveram conversas que foram direcionadas para ressaltar os benefícios 

das atividades executadas pelos participantes durante os encontros ocorridos no ano.

Finalizamos os encontros do ano de 2018 com o grupo apresentando resultados positivos, com aquisição do conteúdo 

ministrado prático e teórico que foram fundamentais para auxiliá-los no desenvolvimento de várias funções dentre elas 

atenção, concentração e memória, melhorando assim as habilidades cognitiva, motora e social.

O evento promoveu a inclusão de crianças, jovens e adultos com deficiência à sociedade, por meio da prática esportiva, 

promovendo a prática esportiva por meio da modalidade de corrida de rua, estimulando as boas práticas para a saúde e 

qualidade de vida de pessoas com e sem deficiência intelectual.
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CENHA – TURMA II

Este grupo foi composto pessoas que são adolescentes e 

adultos formado por pessoas com diagnósticos distintos, 

com e sem deficiência intelectual.

Devido ao início do período de férias de fim de ano, as 

atividades nesta Instituição se encerraram na primeira semana 

no mês de dezembro.

Na parte pratica foram mantidos os treinos para execução 

dos katas taichi e guekisai-it e como havíamos intensificado 

recentemente seu aprendizado, as pessoas conseguiram 

resgatar da memória com mais agilidade os movimentos 

propostos não sendo necessário efetuar muitas correções.

No aspecto lúdico mantivemos as atividades com o uso 

de bambolês, bolas e cones, sendo dado prosseguimento 

ao desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras e 

sociais. 

Em grupo realizamos conversas que tiveram como foco 

refletir sobre a aquisição da aprendizagem, entendimento 

e assimilação do conteúdo ministrado pelos Instrutores. 

Com este dialogo simples e objetivo foi possível ressaltar 

os benefícios das atividades praticadas ao longo do ano. 

E também lembrar que já estávamos próximo ao período 

de férias e que haveria uma pausa nas Oficinas de Karate.

Finalizamos os encontros do ano de 2018 obtendo ótimos 

resultados com esta turma, estavam mais ágeis e habilidosos 

alguns corrigiam a própria postura e resgatavam com rapidez 

as informações necessárias para atender e executar o que 

está sendo proposto pelos Instrutores. Também houve 

melhoras no aspecto cognitivo, auxiliando as pessoas nas 

habilidades motoras aos executarem os movimentos com 

funções motoras mais ajustadas e dentro do contexto social 

apresentaram evoluções na interação entre todos.
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CENHA – TURMA III

Esta turma se trata de um grupo heterogêneo, composto em sua maioria por pessoas que adolescentes e adultos com 

deficiência intelectual e encontramos apenas uma criança inserida no mesmo. 

Com o início das férias de fim de ano, as atividades da Arte Marcial o Karate que são desenvolvidas pela Equipe Multidisciplinar 

do Instituto Olga Kos, nesta instituição se encerram na primeira semana do mês de dezembro 2018.

Na parte pratica houve a execução dos Katas obedecendo à cor da faixa de graduação de cada participante, que realizou 

os movimentos propostos com segurança, habilidade e desenvoltura.

Entretanto mantivemos as brincadeiras utilizando bambolês, bolas e cones, e foi dado seguimento ao desenvolvimento 

das habilidades cognitivas, motoras e sociais.

No momento do compartilhar houve conversas com reflexões voltadas para pontuar os benefícios conquistados com as 

atividades praticadas de forma individual e em outros momentos em duplas ou grupo no decorrer das oficinas.  E no aspecto 

cognitivo, as pessoas têm demonstrado aumentos consideráveis na ampliação de habilidades fundamentais e importantes 

na conquista da autonomia para a prática das atividades diárias, que resultaram na melhora da atenção, concentração, 

memória e habilidade motora.

Finalizamos os encontros do ano de 2018, reforçando que será iniciado o período de férias, e aqueles que pudessem 

manter os treinamentos em casa seria muito bom, pois estavam apresentando resultados positivos e ajudaria a mantê-los 

na memória. Pois o conteúdo passado pelos Instrutores foi fundamental para auxiliá-los no desenvolvimento de várias 

funções relacionada à atenção, concentração e memória, importantes em nossa vida.
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CENHA – TURMA IV

Grupo com características heterogêneas, composto por 

adolescentes e adultos com deficiência intelectual.

As atividades também está com esta turma, foram encerradas 

na primeira semana do mês de dezembro e foi dado início 

ao período de férias de fim de ano.

Na parte técnica os treinamentos com os participantes 

foram conduzidos com foco na execução dos Katas Taichi 

e Gueguisa-it.

 

As atividades lúdicas foram feitas com materiais de apoio tais 

como: bambolês, bolas e cones, para manter a continuidade 

do trabalho que já estava sendo realizado com estas 

pessoas no decorrer dos encontros. Por isso consideramos 

a importância em focar no desenvolvimento das habilidades 

cognitivas, motoras e sociais.  

No momento do compartilhar com reflexões elucidativas 

foram ressaltados os benefícios conquistados através 

das atividades praticadas por todos durante as oficinas. 

Enfatizando que as pessoas podem captar e receber os 

estímulos oferecidos de forma diferente, e o aprendizado 

pode ocorrer também em momentos diferentes. Algumas 

pessoas aprendem de forma rápida e em menor tempo, 

enquanto que outras necessitam de mais tempo. Porém o 

importante e que todos tem condição de aprender desde 

que haja empenho, força de vontade e determinação e 

todos sem exceção após o recebimento da nova faixa tem 

demonstrado interesse e dedicação para realizar as atividades 

propostas pela Equipe Multidisciplinar.
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CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE

O local das aulas oferecido pela instituição apresenta condições de acessibilidade.

PRÓXIMOS PASSOS

Conforme cronograma operacional, o projeto entrará em seu processo de finalização, o qual objetiva o foco no exame 

de faixa. 

A partir do desenvolvimento dos participantes, a equipe pautará nas dificuldades demonstradas pelos participantes para 

saná-las no exame.

Ademais, certificamos que o projeto supramencionado se encontra em execução, e até a presente data aponta para 

resultados positivos em sua execução.

https://www.flickr.com/photos/karateix_federal/



SOMOS VENCEDORES!

Prêmio Cultura e Saúde

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.

Prêmio Areté

Apoio a eventos culturais em rede,Apoio a eventos culturais em re-

de,Ministério da Cultura - Secretaria de Cidadania Cultural, em 2010.

Ministério da Cultura - Secretaria de Cidadania Cultural, em 2010.

Ordem do Mérito Cultural

Reconhecimento do Governo Federal a personalidades, grupos artís-

ticos, iniciativas e instituições que se destacaram por suas contri-

buições à Cultura brasileira em 2009.

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de

Inclusão Social

1º lugar em nossa região no 2º Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de 

Inclusão Social do Ministério do Esporte.

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.

Pela Arte se Inclui

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio de sua Assessoria de 

Cultura para Gêneros e Etnias, lançou em 2001 a campanha “Pela 

Ar te  se  Inc lu i ” .  O Inst i tuto  Olga Kos está  entre  os escolh idos , 

fazendo parte do livro que reúne exemplos de que a arte também pode 

ser um meio para a inclusão social deste segmento da população.

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  v is ib i l idade dados aos  pro jetos  inscr i tos ,  sobretudo aos 

vencedores , a cr iação e/ou mult ipl icação de iniciat ivas 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.

Salva de Prata

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 serviços prestados à sociedade paul istana,  ao 

desenvolver  projetos ar t íst icos e espor t ivos,  os quais v isam fa-

c i l i tar  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.

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 

serviços prestados às pessoas com deficiência intelectual , 

par ticularmente Síndrome de Down.

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.

Prêmio Selo de Qualidade

O “Prêmio Selo de Qualidade” oferecido pela Secretaria de Esporte, 

Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ) destaca os 

projetos pelo nível de excelência demonstrado na apresentação, 

execução e prestação de contas, atingindo alto grau de confiabilidade 

em conformidade com os critérios técnicos definidos no programa 

de incentivo ao esporte.



Prêmio ABCA 2015

Reconhecendo a contribuição, para a cultura nacional, de críticos, 

artistas, pesquisadores, instituições e personalidades atuantes na 

área das artes 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.

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 Movimento Você e a Paz

4ª edição do Movimento Você e a Paz - Criado e idealizado pelo 

médium e orador  espír i ta  Divaldo Franco,  a  in ic iat iva 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 Empresário Amigo do Esporte 

6ª edição do Prêmio Empresário Amigo do Esporte, realizada na 

sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, 

premiou o Presidente do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural, 

Wolf Kos, na categoria Maiores Amigos do Esporte - Pessoa Física.

Prêmio  Brasil Mais Inclusão

O Prêmio é uma homenagem concedida 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 de-

ficiência ou sejam, elas próprias, exemplos de vida e superação.

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.

Prêmio Destaque do Ano 2017

O objetivo do Prêmio é estimular a implementação de práticas 

inclusivas e aprimorar a gestão de pol í t icas públ icas,  em es-

pecial  na atuação com os municípios paulistas com ações i n -

c l u s i v a s  v o l t a d a s  a o  s e g m e n t o  d a s  p e s s o a s  c o m  d e -

f i c i ê n c i a .  O IOK, além de ser um dos f inal istas de ações 

inclusivas 2017, ganhou na categoria Destaque do Ano pela 

pluralidade cultural e esportiva para pessoas com deficiência.

Prêmio Chico Xavier

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 premiação visa ações 

que propiciem o engrandecimento e a harmonia nas relações entre 

os indivíduos na sociedade. 

Colar de Honra ao Mérito Legislativo

É a mais alta comenda do Poder Legislativo Paulista conferido 

a pessoas naturais ou jur ídicas que contr ibuem para o desen-

volvimento social cultural e econômico do Estado de São Paulo.
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2018

578

ASSOCIAÇÃO VEM SER
EMEF IRINEU MARINHO
CEU CAMPO LIMPO
CEU PARAISÓPOLIS
CECCO V. GUARANI
ESPAÇO K
CECCO SANTO AMARO
CECCO INTERLAGOS
CAPSI CAPELA
CEU CIDADE DUTRA
CEU VILA RUBI
CER FO. A.
CER FO. B.
NOSSO LAR
ALTERNATIVA
LARES
CECCO NOBREGA
FÁBRICA DE CULTURA
INSTITUTO GABI
CECCO IBIRAPUERA
CIEJA CAMPO LIMPO
CIAM
MONTE AZUL

40
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2018

960

CEU PERUS
CEU PARQUE 
ANHANGUERA
CEU PAZ
CEU JARDIM 
PAULISTANO
CECCO BACURI
CEU SÃO MATEUS
MONTE AZUL
CEU PARAISOPOLIS
CEU CASA BLANCA
CEU CAMPO LIMPO
CIEJA CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO 
AMANHECER
APAE DIADEMA
NOSSO LAR
CEU JAÇANÃ
CEU PERA MARMELO
EMEF FREI DAMIÃO
LAR DAS CRIANÇAS
CEU PARQUE VEREDAS
CEU AZUL DA COR DO 
MAR
CENHA
LARES
APOIE
ASSOCIAÇÃO VEM SER

40



Realização


