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INSTITUTO MANO DOWN
10 anos transformando vidas

da história de amor de dois irmãos nasceu 
o instituto mano down, organização social, 
que atua em Belo Horizonte e há 10 anos vem 
transformando vidas e gerando impactos 
sociais positivos.

o nosso propósito é promover o 
desenvolvimento e autonomia de pessoas 
com síndrome de down e outras deficiências 
intelectuais, dando oportunidades para que 
sejam incluídas e conquistem o seu espaço na 
sociedade.

saiba mais sobre 
nosso círculo de ouro.
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MISSÃO
 
realizar a inclusão das pessoas com deficiência intelectual na sociedade, através do desenvolvimento 
potencializado, promoção da autonomia, geração de oportunidades, e inclusão efetiva entre 
pessoas com e sem deficiência.

VISÃO 
 
• Ser referência  no desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual no Brasil, se tornar uma 
marca reconhecida em diversidade e inclusão e ser autossustentável até 2025.
• Construir uma sociedade mais justa, humana e inclusiva com oportunidades para todos.
• Unir as pessoas por um mundo mais inclusivo e com oportunidade para todos.
• Construir um ecossistema para acelerar a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade 
tornando-as contributivas e empoderadas.
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VALORES
 
Respeitar as diferenças, fazendo a diferença – foco no desenvolvimento de pessoas e respeito às diversidades.

Ética e Transparência – ser, ter e parecer Governança corporativa, relacionamento com o poder público e 
privado, alianças estratégicas, relacionamento entre colegas de trabalho, engajamento com stakeholders, 
relacionamento com famílias.

Criatividade com Resultados – autonomia para fazer a diferença, gerando resultados inclusão através do 
desenvolvimento, crescimento – captação de recursos, engajamento com a causa, integração, vivências e saúde.

Humildade de Aprendizado – aprender com o outro nada sobre nós, sem nós; metodologia de desenvolvimento 
potencializado; ambiente diverso; complexidade da proposta; complementaridade.

Empatia para integração – visão sistêmica – integração das áreas de saúde, vivências e mobilização para 
autonomia, contato pessoal e organizado com os familiares e profissionais das pessoas com deficiência, 
relacionamento/networking com empresas e poder público.
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ODS
Com os seus programas e atividades, o Instituto Mano Down busca 
também contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável 
(ODS) e metas correspondentes da ONU. Afinal, trabalhamos para 
construir um mundo mais justo, humano e inclusivo.
o instituto visa contribuir com os seguintes objetivos (metas) do 
desenvolvimento sustentável:

METAS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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VÍDEO INSTITUCIONAL - (CÍRCULO DE OURO)
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o projeto “futebol inclusivo” objetiva promover a inclusão 
através do esporte de jovens com Down e/ou pessoas 
carentes.

O OBJETO
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o futebol é considerado uma paixão nacional e, sem dúvidas, o esporte mais popular 
do mundo. além de seu caráter global, o futebol tem uma peculiaridade quanto ao 
público praticante, pode-se adaptar a diversas pessoas, inclusive pessoas com 
síndrome de down. Esse esporte além de ser um ótimo desenvolvedor físico e 
motor, é também útil para a interação social, integração sensorial, compreensão do 
corpo e de suas limitações, e para o desenvolvimento da autoestima.

Pessoas com down estão cada vez mais integradas à sociedade, e programas 
esportivos adaptados se tornam uma realidade e integração. o que o esporte traz 
para essas pessoas é muito importante para elas e para as pessoas com quem se 
relacionam permitindo-as mais identidade perante a sociedade. O Instituto Mano 
Down propõe o projeto “Futebol Inclusivo”, que tem como objetivo promover 
a interação com as pessoas com deficiência por meio do esporte.

JUSTIFICATIVA
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Propiciar a prática do futebol para 20 jovens e crianças com 
síndrome de Down e jovens carentes, com objetivo de promover a 
sua autonomia, inclusão e valorização através do desporto.

 realizar 8 oficinas de futebol por mês;
- oferecer 20 vagas/mês para pessoas com down e/ou pessoas carentes 
com idades entre 06 e 25 anos. 
- Utilizar o esporte como canal para inclusão e socialização da pessoa 
com deficiência.

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS ESPECIFÍCO
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Beneficiados diretamente: 20 crianças e jovens
Poderão participar deste projeto, crianças e jovens do sexo masculino e feminino 
com deficiência intelectual (síndrome de down) e/ou pessoas carentes residentes 
em Belo Horizonte e região metropolitana, com idade entre 6 e 25 anos. 

Beneficiados indiretamente: mais de 150 pessoas
Período de execução: 18 meses
Local de execução: Belo Horizonte

IMPACTO DO PROJETO

20 +150
pessoas

diretamente
pessoas

indiretamente
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o instituto mano down fará uma reunião aberta com a comunidade down 
(pais e responsáveis) e comunidade em geral para lançamento e divulgação 
do projeto, bem como apresentar a metodologia e as metas a ele aplicadas. 
todas as ações propostas por este projeto bem como seus resultados serão 
divulgados por meio de link no site do instituto mano down. Este link será 
um dos principais meios de comunicação entre o instituto, a família dos 
beneficiários e a comunidade em geral.

o projeto “futebol inclusivo” será realizado no campo da Escola de Futebol 
Cartola que cederá o espaço para o Instituto Mano Down que dispõe de 
estrutura adequada para este fim.

COMO FUNCIONA O PROJETO
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O Futebol ajuda a melhorar as habilidades e a coordenação. isso 
é especialmente verdadeiro para pessoas com síndrome de down. 
o exercício é muito importante para os adultos e, especialmente 
para as crianças com síndrome de down, pois proporciona equilíbrio 
e flexibilidade e também ajuda a melhorar a postura. além do ensino 
e foco nas regras do futebol, as oficinas serão focadas nas táticas, 
dribles, ataques e defesa baseando em 3 variáveis de treino: força, 
resistência e velocidade.

20
VAGAS: PERIODICIDADE:  serão 2 (duas) turma com 10 

pessoas cada e duração de 1 hora.

OFICINA DE FUTEBOL
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o instituto mano down, no âmbito do futebol inclusivo, irá inserir as 
marcas de forma objetiva e de visibilidade em itens como:

* site institucional;
* ambiente virtual do projeto;
* inserção em Banners para redes sociais;
* Camisa;
* short;
* Colete de Treino;
* squeezes;
* Palestra;
* selo Empresa amiga do instituto mano down;
* abertos à negociação de acordo com a necessidade da empresa.

CONTRAPARTIDAS
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PARCEIROS
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Lei Estadual de incentivo ao Esporte

A LEIE permite que contribuintes do ICMS obtenham incentivo fiscal, 
desde que sejam apoiadores de projetos esportivos aprovados pela 
secretaria de Estado de Esportes (sEEsP).

-  Empresa com saldo devedor anual até r$ 20.000.000,00, deduz até 3% 
do saldo devedor mensal do ICMS apurado no período;
- as com saldo devedor anual entre r$ 20.000.000,01 e r$ 100.000.000,00, 
deduzem até 2%;
- Já as com saldo a partir de r$ 100.000.000,01, deduzem até 1%.

COMO FUNCIONA A LEI - LEIE MG
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