Estamos em busca de
apoiadores para o projeto

Projeto

Nº Projeto: 2000324

o esporte
como canal
para inclusão
e socialização
da pessoa com
deficiência

PROJETO
Os esportes adaptados surgiram com intuito de reintegrar a
pessoa com deficiência à sociedade. Através do esporte adaptado

PROJETO

conseguimos fazer com que as diferenças sejam deixadas de lado,
proporcionando benefícios como à melhora da autoestima, estímulo
da autonomia, melhora das funções fisiológicas, melhora na força
e resistência muscular, dentre outros. Pensando neste público, o
instituto Mano Down promoverá oficinas de esporte adaptado,
sendo: oficinas de capoeira, judô, Slackline e Zumba para pessoas
com deficiência Intelectual e/ou carentes.
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Número do Projeto: 2000324
Destinação: Atividade Regular
Período do Realização: 12
Valor Solicitado: R$ 248.797,00

Objeto do Projeto:
320 oficinas esportivas de Capoeira, Judô, Slackline e Zumba por ano,
com abertura de 70 vagas mês para pessoas com e sem deficiência
intelectual.
Local: Belo Horizonte / MG
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SÍNTESE DO PROJETO

Título do Projeto: ACADEMIA MANO DOWN

OBJETIVO DO PROJETO
• Utilizar o esporte como canal para inclusão e socialização da pessoa com
deficiência.
Realizar 320 oficinas esportivas de Capoeira, Judô, Slackline e Zumba por

OBJETIVO

ano, com abertura de 70 vagas/mês para pessoas com e sem deficiência
intelectual.
• Realizar 8 oficinas esportivas adaptadas de capoeira com 20 vagas por mês;
• Realizar 8 oficinas esportivas adaptadas com 20 vagas por mês de judô;
• Realizar 8 oficinas esportivas adaptadas com 10 vagas por mês de Slackline;
• Realizar 8 oficinas esportivas adaptadas com 20 vagas por de zumba;
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OBJETIVO GERAL
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Projeto

JUSTIFICATIVA
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é um estado de razoável harmonia
entre o sujeito e a sua própria realidade. Pesquisa realizada por Marques e Nahas
(2003) aponta que a participação nas atividades em instituições especiais propiciou
uma melhora na comunicação e socialização dos sujeitos portadores de Síndrome
de Down (SD) nas suas relações diárias, criando uma perspectiva na interação com

JUSTIFICATIVA

os demais.
Pessoas com Down estão se integrando cada vez mais à sociedade e o acesso aos
programas de esporte adaptado já é uma realidade e a integração que o esporte
traz para essas pessoas é muito importante para eles e para as pessoas com as quais
se relacionam, pois lhes permite melhor identidade na sociedade. Desta forma o
Instituto Mano Down apresenta o projeto Academia Mano Down, com o objetivo
de promover a interação através do esporte para pessoas com e sem deficiência
residentes em Belo Horizonte e região metropolitana.
O Instituto Mano Down, desde a sua fundação, vem oferecendo atividades físicas
e culturais para pessoas com deficiência intelectual. As atividades acontecem
semanalmente na sede do instituto, mas, por falta de recursos, ocorre com número
reduzido de participantes.
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CONTRAPARTIDA DO INVESTIDOR

1.

Inserção da logomarca no site institucional;

2.

Inserção de logomarca com placa no mural de apoiadores da Casa

3.

Inserção da logomarca nos certificados dos participantes;

4.

Inserção da logomarca em uniformes e impressos;

5.

Inserção da logomarca em vídeos institucionais e de divulgação
do projeto;

6.

Participação no programa de voluntariado;

7.

Marcação em todas as redes sociais de divulgação;

8.

Visibilidade da logomarca em todas as entrevistas que o Mano Down
conceder a TV ou jornal realizadas na Casa Modelo.
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CONTRAPARTIDA DO INVESTIDOR

Modelo;

META QUALITATIVA
Meta:
Garantir a satisfação do participante e familiares
Indicador:
Avaliações co valores a partir de 80% de satisfação.
Instrumento de Verificação:
Pesquisa de Satisfação (via Survey Monkey)
Meta:
Melhoria das condições físicas e sociais dos participantes.

META

Indicador:
Evolução das condições motoras do educando e contato social
Instrumento de Verificação:
Fichas de anamnese do educando - Ficha de atendimento social - Entrevista com educando e Familiares

META QUANTITATIVA
Meta:
- Disponibilizar 700 vagas/ano gratuitas para as oficinas de capoeira, judô, slackline e zumba;
Indicador:
- Total de inscritos nas oficinas x Vagas ofertadas
Instrumento de Verificação:
Listas de Presença / Planilha de Inscritos / Planilha Controle Absenteísmo / Relatório / Fotográfico
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COMO FAZER
As empresas podem investir até 1% desse valor e as pessoas físicas, até 6% do imposto
devido. O doador deverá informar sua intenção de patrocinar/doar para o projeto,
fornecendo seus dados necessários para elaboração do recibo, que será emitido em 3
(três) vias, sendo:
- uma via para o patrocinador/doador (documento hábil de comprovação do patrocínio/
doação junto à Secretaria da Receita Federal), uma via para a documentação do
proponente e a terceira via para a Secretaria Especial do Esporte.

O depósito deverá ser feito diretamente na conta corrente de agência do Banco do
Brasil, aberta pela Secretaria Especial do Esporte, específica para a captação de recursos
desse projeto, de modo que o CNPJ ou CPF do doador estejam identificados.
De posse da via do recibo, a Secretaria Especial do Esporte, após confirmar a exatidão
dos dados do depósito na conta vinculada do projeto, aprovará esse recibo no sistema
da Lei de Incentivo ao Esporte. No último dia do mês de março do ano seguinte à
doação/patrocínio, a Secretaria enviará arquivo à Receita Federal com todos os recibos
aprovados, que permitirá as deduções procedidas nas declarações dos patrocinadores
e doadores.
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COMO AJUDAR

O valor da doação poderá ser de menor ou igual ao aprovado.

SOBRE O MANO DOWN

INSTITUTO MANO DOWN
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SOBRE O MANO DOWN
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SOBRE O MANO DOWN

1400
22

180
200
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SOBRE O MANO DOWN

CASA MODELO
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO
POTENCIALIZADO
INTERVENÇÃO PRECOCE
PEDAGOGIA
PROGRAMA TALENTO APOIADO

Contato:

31 99613-9566 (Leonardo) Presidente
e-mail: leonardo@manodown.com.br
e 31 98382-5645 (João Victor)
e-mail: joaovictor.projetos@gmail.com

www.manodown.com.br

