PROJETOS SELECIONADOS ESPORTE – 2011
Ceará
Organização: ARCA – Associação Recreativa e Esportiva para Crianças e Adolescentes
Projeto: Clubes juvenis, um gol para o futuro
Objetivo: Oficinas poliesportivas de esportes coletivos onde os inscritos se organizarão
autonomamente em Clubes Juvenis a partir da escolha de uma modalidade esportiva.

Minas Gerais
Organização: IBIS - Instituto Brasil Igualdade Social
Projeto: Esporte + Educação = Cidadania - Módulo II
Objetivo: Judô com educação formal e acompanhamento social. A prática está baseada na
transferência de princípios fundamentais da modalidade, como aspecto educativo, disciplina,
respeito, tolerância, superação, bem-estar, autoestima e autoconhecimento para desenvolvimento
integral dos alunos.
Organização: Olympico Club
Projeto: Excelência no Esporte
Objetivo: identificar e desenvolver jovens para atingirem alto nível de desempenho esportivo,
dando oportunidade aos demais que se encontram em situação de vulnerabilidade social, para se
desenvolverem enquanto atletas e cidadãos através do basquete, futsal, natação e vôlei. Serão
atendidas 335 adolescentes residentes no Aglomerado da Serra.

Rio de Janeiro
Organização: Adriana Del Negro Eventos Ltda
Projeto: Núcleo de Vôlei de Praia Adriana Samuel
Objetivo: Oportunizar a prática do vôlei de praia para 85 crianças e adolescentes, residente em
comunidades de baixa renda, utilizando o esporte como uma ferramenta educacional
complementar na formação integral dos participantes.
Organização: Associação Miratus de Badminton
Projeto: Pra Não Deixar a Peteca Cair
Objetivo: Treinar crianças, adolescentes e jovens de famílias de baixa renda na modalidade
esportiva de badminton, com o objetivo de lutar contra a falta de oportunidade e a ociosidade.
Organização: Centro de Integração e Desenvolvimento Sustentável - CIEDS
Projeto: Craque do Amanhã
Objetivo: Atrair jovens para atividades educacionais, sociais, esportivas e culturais, no contra turno
escolar.

Organização: Distak Assessoria Artística e Cultural Ltda
Projeto: Circuito Cross Country de Ciclismo em Favelas
Objetivo: Pretende criar ambiente para esporte de alto rendimento em 10 favelas cariocas (UPPs).
Serão quatro etapas. As provas valerão para a escolha dos atletas que representarão o Brasil em
torneios internacionais.
Organização: Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro
Projeto: Bimba Rumo a Londres 2012
Objetivo: Treinamento do atleta para competição nas olimpíadas de Londres de 2012.
Organização: Golfe Japeri - Associação Golfe Público de Japeri
Projeto: Golfe Como Um Instrumento de Inclusão Social
Objetivo: Promover formação profissional e integração social a crianças e adolescentes, alunos de
escola pública, moradores de Japeri e Engenheiro Pedreira, através do ensino do golfe e outras
atividades relacionadas ao esporte.
Organização: IHN - Instituição do Homem Novo
Projeto: Esporte Legal - Fustsal e Voleibol Feminino
Objetivo: Futsal e Voleibol Feminino - ressignificação de valores e a integração social das
beneficiárias em cumprimento de medida socioeducativa no DEGASE e alunas da rede pública de
ensino.
Organização: Instituto Rumo Náutico
Projeto: Ano II - Projeto Grael Ventos de Cidadania
Objetivo: Vela - A metodologia do IRN foi desenvolvida para estudantes da Rede Pública, a partir
das dimensões proporcionas pelo esporte da vela como: habilidades pessoais, motivação para a
educação e educação ambiental. Local de Realização: Niterói www.projetograel.org.br

Rio Grande do Sul
Organização: Instituto Pró-Saúde
Projeto: Jovens Talentos Vida Centro Humanístico
Objetivo: Atletismo, judô, ginástico rítmico e Artístico (individual). Atuar na melhoria da qualidade
de vida, desenvolvimento integral e cidadania plena, utilizando o esporte e os grupos de
convivência com enfoque social, nutricional e ambiental, como um meio de efetivação.

São Paulo
Organização: FBVV – Federação Brasileira de Voo a Vela
Projeto: Voa Planador SP
Objetivo: Difundir o esporte voo à vela, incentivando a sua prática Local de Realização: Âmbito
Nacional
Organização: Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural
Projeto: Karate IV Inclusão Pelo Esporte
Objetivo: Oferecer aulas de Karate para crianças e jovens com deficiência intelectual e Síndrome de
Down. Atenderá 40 pessoas com Síndrome de Down e/ou deficiência intelectual e 10 pessoas em
risco social.

Organização: Instituto Sou da Paz
Projeto: Sou da Paz - Festivais Esportivos
Objetivo: Festivais Esportivos (vôlei, basquete e futebol) em quatro comunidades (Jardim. Olinda,
Jardim Irene II, Paraisópolis e Grajaú).
Organização: Sai da Toca Cultural (Vôlei Futuro)
Projeto: Vem pra Rede
Objetivo: Implementar e democratizar a prática desportiva junto às atividades complementares,
através de ações que promovam a diminuição da exposição aos riscos sociais como drogas,
prostituição, gravidez precoce, criminalidade e trabalho infantil.

Tocantins
Organização: Associação Atlética Atenas
Projeto: Inclusão Social através do Futebol Society
Objetivo: Oferecer aulas de futebol. Fundamentos teóricos, técnica e tática do jogo serão
repassados gradativamente, de forma a proporcionar uma melhor compreensão e assimilação pelo
público alvo.

