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Karatê e Taekwondo – Inclusão em dose dupla
Lei Federal de Incentivo ao Esporte
Vigência do Projeto: Setembro 2020 | Agosto 2021
Número de participantes: 72
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Sobre o IOK
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Realização de movimento de Karatê.

Fundado em 2007, o Instituto
Olga Kos (IOK) é uma organização
sem ﬁns lucrativos, que desenvolve projetos artísticos, esportivos e cientíﬁcos para atender,
prioritariamente, crianças, jovens
e adultos com deﬁciência intelectual ou física, e também, abre espaço para pessoas sem deﬁciência
em vulnerabilidade social, proporcionando trocas de experiências
e a inclusão.

Ao traçar sua rota, o IOK acompanha a trajetória do beneﬁciário e
sua evolução durante a realização
das oﬁcinas, adaptando e melhorando as metodologias por intermédio de pesquisas e instrumentos inéditos, como o Indicador de
Desenvolvimento Olga Kos (Idok)
e o Índice Nacional de Inclusão
da Pessoa com Deﬁciência Olga
Kos (Iniok).

Os principais objetivos dos
projetos são: estimular a autonomia e o desenvolvimento social da Pessoa com Deﬁciência
por intermédio de suas práticas;
melhorar a qualidade de vida,
ampliar os canais de comunicação e solidariedade e promover a
inclusão social.
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LINHA DO TEMPO DO PROJETO
Com início em setembro de 2020 e previsão de término em agosto de 2021, o projeto KARATÊ E TAEKWONDO – INCLUSÃO EM DOSE
DUPLA passou por muitas etapas. A princípio, por conta da pandemia de Covid-19, ele foi executado em modelo virtual. Após a liberação de órgãos competentes, o projeto continuou de forma presencial respeitando as medidas e protocolos de segurança. Ao final
do mês de agosto a equipe participará de um evento comemorativo que celebra o encerramento do projeto. Nessa etapa, os participantes recebem suas medalhas e certificados e comemoram
a vitória.
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Instrutora de Karatê realizando movimento com participante.

O PROJETO EM NÚMEROS
Para a compreensão do grupo de
beneficiários, a equipe pedagógica
realizou o levantamento de dados e
características do grupo. Dessa forma,
é possível desenvolver metodologias
e atividades que correspondam à
realidade da turma.

Etnia por cor

72
Beneficiários

Gênero
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Tipo de deficiência

Branca

Feminino

Amarela (indígena)

Masculino

Parda

Prefiro não dizer

Preta
Outra

Deficiência Intelectual
Deficiência Visual

A caracterização do grupo demonstra
a enorme diversidade. Cada indivíduo é
observado como um ser único com potenciais
que podem ser desenvolvidos e potencializados
com a prática das artes marciais. Para promover
a inclusão é preciso entender e acompanhar
as necessidades individuais em busca da
autonomia.

Deficiência Motora
Deficiência Auditiva
Transtorno Mental
Transtorno do Espectro Autista
Síndrome de Down
Vulnerabilidade Social
Outros
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QUEM FAZ ACONTECER
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A mudança na vida da gente quando um projeto dessa magnitude
acaba é surreal!!!
A lição de vida que temos ao vermos a vontade e determinação
dos participantes nos envolve em um mundo diferente em que
começamos a refletir mais e reclamar menos. Paramos de reclamar
da falta de dinheiro e aprendemos a viver melhor com nossa família
dando um valor imenso a cada dia que passa.
Posso dizer com certeza que cresço muito como ser humano e
como pai!!!
Agradeço de coração ao Instituto Olga Kos que me deu essa
oportunidade maravilhosa de crescer como profissional.
Marcelo Euflausino – Instrutor de Taekwondo

ACONTECE
REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ENTREGA DOS
UNIFORMES EM MARÇO DE 2021
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Mochilas com os kits para entrega aos participantes.

Montagem dos kits com uniformes.
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REALIZAÇÃO DO EXAME DE TROCA DE FAIXA
EM JUNHO DE 2021
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Sensei Hoshiro entregando a faixa ao
participante das oficinas de karatê.

Juramento do Taekwondo com os mestres,
no Exame de entrega de Faixas.

PREPARA | AÇÃO
Galeria de fotos
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PROTAGONISMO QUE
TRANSFORMA
“Gosto muito de fazer karatê. Aprendi a lutar, a me defender e ajudar os outros. Meus pais dizem que estou melhor e mais comportado”,
disse William Pinheiro da Silva, de 12 anos. O menino, determinado,
rompeu muitas barreiras e encontrou motivação nas artes marciais.
A disciplina e persistência típicas do esporte, refletiram diretamente
em seu comportamento e vida cotidiana.
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O GRANDE DESAFIO
O projeto KARATÊ E TAEKWONDO – INCLUSÃO EM DOSE DUPLA foi
um grande desafio, pois foi o primeiro da modalidade de esporte a
ser executado no formato virtual. Por questões de segurança, iniciamos as atividades de maneira online até que pudéssemos fazer a
transição para o modelo presencial. Essa mudança aconteceu de forma gradativa, uma vez que o risco ainda não passou por completo.
As dificuldades foram superadas com a motivação e a força de
vontade da equipe e participantes. A cada dia concluído, uma vitória. Conseguimos realizar o evento de troca de faixa, que consagra a
evolução de cada participante. Agora eles estão preparados tecnicamente para outra fase das artes marciais.
Para finalizar o projeto teremos o evento de encerramento com
entrega de certificados e medalhas para todos os participantes Vai
ser um momento de muita alegria e celebração.
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AGRADECIMENTO

Eu, Marlene de Paula Grativol, gestora da Escola de Educação
Especial ACDEM IV, agradeço ao Instituto Olga Kos pela parceria nos
projetos de taekwondo Karatê. Nossos estudantes estão absorvendo
muitos conhecimentos. Esperamos continuar essa parceria linda nos
próximos anos.
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ACOMPANHE O QUE ESTÁ
ROLANDO NO PROJETO
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Atividade Virtual com os participantes.

Padlet: https://pt-br.padlet.com/padolgakos/jdp3fi66ykqixsch
Flickr: https://www.flickr.com/photos/esportesiok/51129501234/in/album-72157718984091733/
https://www.flickr.com/photos/esportesiok/collections/72157719435640586/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=m5B1oPLVJ_kHYPERLINK
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SOMOS VENCEDORES
Prêmio Cultura e Saúde

Prêmio Areté

Salva de Prata

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

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

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
ser viços 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.

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

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 Empresário Amigo do
Espor te, realizada na sede da Federação das
I ndústrias 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.

1º lugar em nossa região no 2º Prêmio Brasil de
Esporte e Lazer de Inclusão Social do Ministério
do Esporte.

O objetivo do Prêmio é estimular 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.

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 p re m i a ç ã o v i s a a çõ e s q u e p ro p i c i e m o
engrandecimento e a harmonia nas relações
entre os indivíduos na sociedade.

Prêmio ABCA 2015
Reconhecendo a contribuição, para a cultura
nacional, de críticos, ar tistas, pesquisadores,
i n s t i t u i çõ e s e p e r s o n a l i d a d e s at u a nte s n a
área das ar tes 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.

P rêmio 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
p e l o n í ve l d e exce l ê n c i a d e m o n s t ra d o n a
apresentação, execução e prestação de contas,
at i n gi n d o a l to gra u d e co n f i a b i l i d a d e e m
conformidade com os critérios técnicos definidos
no programa de incentivo ao esporte.

Ordem do Mérito Cultural
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.

O Prê m i o é u m a h o m e n a g e m c o n c e 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
Prêmio Destaque do Ano 2017

Prêmio Chico Xavier
Prêmio Brasil Esporte e Lazer
de Inclusão Social

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

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 instituições 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.

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 ar te 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 - Espor te
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 ar tísticas inéditas
em diferentes segmentos e tem como intuito a
promoção da arte e de ver tentes 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, transpor tes
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).
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