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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.

MISSÃO
Atender crianças, jovens e 

adultos com deficiência inte-
lectual, além de pessoas sem 
deficiência, que se encontram 
em situação de vulnerabilida-
de social. Procuramos facilitar 
a inclusão social de todos, ga-
rantindo que reúnam condi-
ções de participar de forma 
mais efetiva da sociedade da 
qual fazem parte.

VISÃO
Ser reconhecido pela lide-

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

SOBRE O IOK

Exercício utilizando cores e linhas para expressão das sensações, sentimentos e memórias.
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SOBRE O PROJETO 

O Projeto “INCLUSÃO – A BELE-
ZA DAS CORES’’ foi idealizado para 
promover a inclusão social de pes-
soas com deficiência ou em situa-
ção de vulnerabilidade social por 
meio de oficinas que explorem as 
técnicas das artes plásticas.

A educação vinculada a pro-
dução artística é um instrumento 
potente para a transformação da 
realidade de grupos e comuni-
dades periféricas. As artes visuais 
permitem a produção artística co-
letiva, que além de propiciar o de-
senvolvimento de aspectos cogni-

tivos, também atua na promoção 
de habilidades sociais e comunitá-
rias. O processo de aprendizagem 
corrobora para construção do au-
toconceito positivo e elevação da 
autoestima. 

As oficinas estão programadas 
em modelo híbrido, contando 
com atividades presenciais (man-
tendo os protocolos de segurança) 
e online por meio das plataformas 
digitais. Com o total de 96 partici-
pantes o projeto prevê a divisão de 
grupos para que a aprendizagem 
seja continua e personalizada. 

Beneficiários

96

As linhas são a base para os exercícios propostos. 
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ESPECIALISTAS EM AÇÃO

INSTITUIÇÕES ATENDIDAS

Artistas plásticos
Profissionais

Psicólogos
Profissionais

Pedagogos
Profissionais

2

2

2

Instituto Gabi | 3 turmas 

CEU Cidade Dutra | 4 turmas

CAPSI Capela do Socorro |  1  turma
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GRADE HORÁRIA

LINHA DO TEMPO DO PROJETO

Contratação de equipe 
multidisciplinar

1 2 3 4

Divulgação informativa  
e educativa

Articulação com pais e 
responsáveis

Captação de 
participantes

Inscrição dos 
participantes

5678

Realização das  
oficinas/atividades 

práticas

Testes de Resultados com 
dados colhidos pelo IDOK  

e Mapa Social

Exposição/
encerramento  

do projeto

Estamos
aqui

INSTITUIÇÕES SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

10h às 12h

10h às 12h

13h às 15h

15h às 17h

CEU 

Cidade Dutra

INSTITUTO 

GABI

CAPSI  

Capela do 

Socorro

8h às 10h

10h às 12h

13h às 15h

15h às 17h
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MONITORAMENTO DO PROJETO

O projeto “Inclusão - A Beleza das Cores” será avaliado por uma  ferramen-
ta metodológica chamada “Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos” (Idok). 
O mecanismo tem por objetivo registrar o desenvolvimento humano em ati-
vidades culturais. 

Construído pelo Instituto Olga Kos, o (Idok) favorece o acolhimento de di-
ferentes perspectivas profissionais e auxilia na construção de uma pedagogia 
inclusiva ao apresentar uma compreensão transdisciplinar do progresso nas 
oficinas.  Além de dados quantitativos e qualitativos, o instrumento contribui 
para a formação profissional de socioeducadores, que desenvolvem coletiva-
mente metas de trabalho, bem como meios para aferi-las.

A avaliação seguirá  protocolo e calendário, ocorrendo no período anterior 
e posterior as oficinas, compondo assim um estudo longitudinal da situação 
no projeto. Os dados serão compilados e analisados, e posteriormente apre-
sentados em forma de gráficos.
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PARCERIA QUE CONSTRÓI
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EVENTOS PARA COMPARTILHAR

Após uma jornada cheia de co-
res e formas, chega a hora de com-
partilhar parte das experiências vi-
vidas em ofi cinas com os amigos e 
familiares. Para que esse momento 
seja ainda mais especial, o evento 
fi nal do projeto “Inclusão – Beleza 
das cores” consiste em uma expo-
sição coletiva, que reunirá as obras 

desenvolvidas pelos participantes 
no decorrer das ofi cinas, sejam elas 
presenciais ou online. A exposição 
será organizada com base nos te-
mas e técnicas trabalhadas em ati-
vidades. O local de exposição será 
defi nido a segurança e acessibili-
dade e disponibilidade da equipe. 

Módulo online com o jogo "Encontre a Cor", em que os participantes 
devem procurar objetos com as cores escolhidas pelo instrutor de artes. 
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ACOMPANHE O QUE ESTÁ 
ROLANDO NO PROJETO

https://institutoolgakos.org.br/

Conversa conduzida pela psicóloga durante o "aquecimento" 
sobre as cores e as sensações que elas despertam.
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SOMOS VENCEDORES

Prêmio Areté

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

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 Empresár io Amigo do 
Esporte,  realizada na sede da Federação das 
Indústr ias 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.

Prêmio Destaque do Ano 2017

O  o b j e t i v o  d o  P r ê m i o  é  e s t i m u l a r  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.

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 v isa  ações  que propic iem o 
engrandecimento e a harmonia nas relações 
entre os indivíduos na sociedade.

Prêmio 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 
pelo nível  de excelência  demonstrado na 
apresentação, execução e prestação de contas, 
at ingindo alto  grau de conf iabi l idade em 
conformidade com os critérios técnicos definidos 
no programa de incentivo ao esporte.

Ordem do Mérito Cultural

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  inst ituições 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.

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

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

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 ABCA 2015

Reconhecendo a contribuição, para a cultura 
nacional,  de críticos,  ar tistas,  pesquisadores, 
inst i tuições  e  personal idades 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.

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.

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 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.

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

O  Prê m i o  é  u m a  h o m e n a g e m  co n ce 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

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 arte 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 - Esporte 
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 artísticas inéditas 
em diferentes segmentos e tem como intuito a 
promoção da arte e de vertentes 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, transportes 
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).




