
Atletismo
para Todos
PROJETO APROVADO PELA 
LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE



QUEM SOMOS
O Instituto Jihn

É uma organização não governamental fundada em
2012 que desenvolve ações integradas de fomento à
prática desportiva e paradesportiva. As atividades
são realizadas gratuitamente, com foco na
reabilitação de pessoas com necessidade de uso de
próteses e órteses. 

O Instituto tem por objetivo ajudar pessoas com
deficiência, principalmente com amputações e
limitações de movimentos dos membros inferiores.



O PROJETO
Objetivo

O projeto “Atletismo Para Todos”
visa incentivar a prática do
atletismo para pessoas de diversas
faixas etárias, fomentando a
integração social e a inclusão, e
assim promover mais qualidade de
vidas para os participantes.



Proporcionar a melhora da saúde dos participantes;

Oferecer estrutura para o desenvolvimento da modalidade;

Promover a saúde através do esporte;

Promover ações para educação antidopagem dos
beneficiários

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS



METODOLOGIA

As atividades

As atividades do projeto serão focadas na categoria de corrida, onde os

alunos serão divididos em grupos para o desenvolvimento das aulas.

Resumo de atendimento

Serão formadas 4 turmas de 20 alunos cada, onde os participantes

serão divididos para melhor adequá-los às atividades, de acordo com

sua idade e necessidades, estimulando assim o desenvolvimento de

potencialidades.

Beneficiários

Serão 80 alunos  (sem e com deficiência) beneficiados diretamente pelo

projeto, na faixa etária dos 12 aos 59 anos.



OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Este projeto realiza práticas alinhadas com os
objetivos da Agenda 2030 da ONU.



Impacto deste projeto:

O projeto irá doar 
4 próteses para 

4 beneficiários
escolhidos

Além de gerar ocupação formal para 1 Gerente e 1 professor.



PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL
DA UNIÃO
11- Processo: 71000.032417/2021-12
Proponente: Instituto JIHN 
Título: Atletismo para Todos 
Registro: 2100325 
Manifestação Desportiva: Desporto de Participação 
CNPJ: 17.082.166/0001-05 
Cidade: Porto Alegre UF: RS 
Valor autorizado para captação: R$ 355.247,21 
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 3537 DV: 8
Conta Corrente (Captação) vinculada nº 31907-4 
Período de Captação até: 14/07/2023 



LEI DE
INCENTIVO 
AO ESPORTE Pessoas Jurídicas

podem destinar até 1% do imposto de
renda anual devido (desde que
tributadas pelo lucro real) para o
Projeto.

Pessoas Físicas

podem destinar até 6% do imposto de renda
anual devido (declaração na forma
completa) para o Projeto.

A Lei Nº 11.438/06, estabelece que
possa ser deduzido do imposto de
renda devido, apurado na declaração de
ajuste anual pelas pessoas físicas ou
em cada período de apuração,
trimestral ou anual, pela pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, os
valores despendidos a título de
patrocínio ou doação, no apoio direto a
projetos desportivos e paradesportivos
previamente aprovados pelo Ministério
da Cidadania - Secretaria Especial do
Esporte.



ORÇAMENTO DO PROJETO

Uniformes
2.4%

Recursos Humanos
16.3%

Encargos Trabalhistas
11%

Consultoria Prestação de Contas
8.3%

Material Esportivo
60%



CONTRAPARTIDAS
Material de divulgação

Aplicação de logomarca nas faixas e banners de

divulgação do projeto.

Uniformes

Aplicação da logomarca nos uniformes oficiais do

projeto.

Redes sociais

Publicações periódicas com a aplicação da

logomarca e menção nas redes sociais.

Vagas para colaboradores*

*vagas limitadas



Nos acompanhe nas redes sociais!

'O esporte é uma importante ferramenta para inclusão social, que aproxima as

pessoas, fazendo com que elas exercitem não somente o corpo, mas também a

mente, proporcionando alcançar resultados positivos na vida pessoal e

profissional dos participantes".

https://www.instagram.com/institutojihn/


SEJA UM
PATROCINADOR!
Vinicius Alves

(51) 3922.0575
esportemais1@gmail.com
contato@valorizeprojetos.com.br


