PROJETOS SELECIONADOS ESPORTE – 2012
Amapá
Organização: Federação Amapaense de Judô
Projeto: Judô para todos descoberta de talentos - Ano II
Objetivo: Dar a oportunidade para a inserção, o desenvolvimento e o aprimoramento de jovens
com talentos esportivos, com a finalidade de aumentar e dar qualidade à base esportiva estadual
para um melhor desempenho no esporte - Judô.

Ceará
Organização: ARCA – Associação Recreativa e Esportiva para Crianças e Adolescentes
Projeto: Futebol e Cidadania
Objetivo: Promover o futebol amador, através da criação de escolinhas, a fim de contribuir para o
fortalecimento das politicas públicas de esportes e lazer para 540 beneficiários de 6 associações
comunitárias.

Distrito Federal
Organização: Instituto Amigos do Vôlei
Projeto: Projeto Amigos do Vôlei Jovem Cidadão
Objetivo: Contribuir para a formação de cidadãos através de atividades esportivas nas modalidades
vôlei e futsal. Previsão de atender 400 adolescentes de 10 a 20 anos de idade, no período de 12
meses.

Minas Gerais
Organização: IBIS - Instituto Brasil Igualdade Social
Projeto: Esporte + Educação = Cidadania - Módulo III
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.

Paraná
Organização: Associação Futsal de Umuarama
Projeto: AFSU, Investindo cada vez mais no esporte de Umuarama
Objetivo: Organizar e estimular a modalidade futsal, incentivando adolescentes e adultos a
encontrarem no esporte um método de vida saudável e uma forma de carreira profissional.

Organização: Associação Toledense de Atletas em Cadeira de Rodas
Projeto: Centro de Desenvolvimento do Paradesporto de Toledo
Objetivo: Consolidar a participação internacional nas modalidades de Handebol em Cadeira de
Rodas e Parabadminton; colher resultados nas modalidades implantadas a partir do segundo ano
do projeto - Goallbal e Natação; implantar novas modalidades como a Dança em Cadeira de Rodas
e o Tênis de Mesa.

Rio de Janeiro
Organização: 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: Associação Miratus de Badminton
Projeto: Badminton Brasil Alto Rendimento 2013
Objetivo: Implantar o núcleo de Badminton na Chacrinha e desenvolver atividades físicas,
educativas e sociais, visando a inclusão social, a integração, ações preventivas de saúde, educação,
além da oportunidade da descoberta de novos talentos.
Organização: Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro
Projeto: FEVERJ em busca de títulos e novos destaques na vela brasileira
Objetivo: Aprimorar o treinamento de 02 atletas da Vela Oceânica do Brasil a participar das
principais competições nacionais da modalidade visando conquistar títulos.
Organização: IHN - Instituição do Homem Novo
Projeto: Esporte Legal - Futsal 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 III - 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

São Paulo
Organização: Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural
Projeto: Karate Do-Kids
Objetivo: Incentivar jovens com Síndrome de Down e/ou deficiência intelectual a prática do Karate,
promovendo benefícios como autoestima, raciocínio, equilíbrio emocional e psicológico, além de
aspectos físicos e motores que promovam saúde, melhor postura, qualidade de vida e consciência
corporal.

