


Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos de Inclusão 
Cultural é uma associação sem fins econômicos que 
desenvolve projetos artísticos e esportivos para 
atender crianças, jovens e adultos com deficiência 
intelectual ou que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social.

+ DE 20.000
PESSOAS ATENDIDAS

+ DE 70
FUNCIONÁRIOS

PRESENTE EM + DE 
56 ORGANIZAÇOES

EM 2018 + DE 2.623
PESSOAS ATENDIDAS





O Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência -
PRONAS/PCD foi instituído nos termos da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012,
regulamentada pelo Decreto 7.988, de 17 de abril de 2013 e pela PORTARIA Nº 1.550, DE
29 DE JULHO DE 2014, e tem por finalidade captar e canalizar recursos para estimular e
desenvolver a prevenção e a reabilitação da pessoa com deficiência.

As entidades sem fins lucrativos se credenciam junto ao Ministério da Saúde e
apresentam projetos para estimular e desenvolver a prevenção e a reabilitação da pessoa
com deficiência..

Os doadores, pessoas físicas ou jurídicas, podem deduzir até 1% do Imposto de Renda.



Por meio da dança e da música, com estímulo à ampliação e/ou
manutenção das capacidades funcionais, promover a autonomia e a
inclusão de pessoas com deficiência a partir de espetáculos de dança e
música criados pelos participantes. Além disso os familiares, amigos e
comunidade serão convidados aos ensaios abertos, onde poderão
aprender música e dança com os participantes.
O projeto pretende também:
 Promover a pro-atividade e protagonismo dos participantes, com o

desempenho criativo em dança e música;
 Estimular a autonomia e a capacidade criadora, com expansão de

conhecimentos e círculos sociais;
 Promover a saúde, com a ampliação do repertório artístico/cultural,

acesso à Cultura e produção artística por meio da dança e da música;
 Promover relacionamentos interpessoais e sociais, por meio da

visibilidade dessas pessoas como artistas criadores interagindo com a
sociedade.



Faixa etária: a partir de 07 anos de idade.
Tempo de duração do projeto: 24 meses

Locais Previstos:
 OAT - Instit. Shalom Liga Israelita Do Brasil
 EMEF Veremundo Toth Dom
 CEU Cidade Dutra
 CEU Vila Rubi
 CEU Capão Redondo
 ESCOLA MUNICIPAL DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA – EMIA
 CECCO INTERLAGOS

Objetivos Específicos:
Os participantes serão divididos em 16 (dezesseis) turmas com 15 (quinze) participantes em cada turma, totalizando
240 (duzentos e quarenta) participantes/mês.
Para cada turma de 15 participantes será oferecido 01 (um) ensaio semanal com duração de 02h30 (duas horas e meia).
O projeto abrirá vagas para pessoas com deficiência em um espaço de convivência e Saúde para troca de experiências e
ajuda mútua. Por meio das atividades, a proposta deste projeto é promover a Saúde e a Inclusão de pessoas com
Deficiência, além de garantir a manutenção da funcionalidade, a autonomia, a capacidade criadora e o protagonismo
com o máximo de independência e qualidade de vida.



O Instituto Olga Kos tem a proposta de ampliar o universo
relacional de pessoas com deficiência, possibilitando a descoberta
de novos talentos, abrindo canais de comunicação, aprimorando
habilidades e a participação em novos contextos sociais.
A Dança e a música são linguagens altamente inclusivas que
tocam profundamente o ser humano sem limites de sexo, cor ou
idade. Essas linguagens mobilizam simultaneamente inúmeras
aptidões e competências de forma lúdica e natural.
É importante salientar que o objetivo deste projeto não é
somente o de “oficinas” de dança e música. Acreditamos que,
neste momento podemos criar núcleos (turmas) com pessoas
com deficiência que CRIEM ESPETÁCULOS DE DANÇA E MÚSICA.
Os profissionais que participarão deste projeto estão altamente
capacitados não apenas em música/dança como técnica, mas
também como meio de consciência corporal, sensorial, cognitiva,
de autoconhecimento, promoção de bem-estar, saúde e cultura.



ÍNDICADORES DE DESENVOLVIMENTO – OLGA KOS

O IDOK é um instrumento de pesquisa desenvolvido pelo Instituto Olga Kos
de Inclusão Cultural. É composto por uma coletânea multidisciplinar de
fatores à serem graduados em escala. Este registro é feito por profissionais
especializados em diferentes áreas através da:

a) Identificação do grau de autonomia e cooperação construída a partir de atividades culturais.

b) Possibilitando a reformulação de planejamentos, visando maior eficiência nas intervenções propostas.

Os registros acontecem em média duas vezes por ano. Ao início e ao final das atividades planejadas onde os
dados são analisados com testes não paramétricos.
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