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Projeto iniciado na cidade de Bragança Paulista/SP,
com possibilidade de ter suas atividades em outras
cidades no futuro.

Fundado em 2014 a partir da iniciativa do atleta Daniel
Dias de contribuir com o fomento do esporte
paralímpico brasileiro, e principalmente oferecer
oportunidades para que pessoas com deficiência e
crianças em situação de vulnerabilidade social consigam
se tornar campeões na vida.

O  I D D
I N S T I T U T O
D A N I E L  D I A S



IDEALIZADOR
FUNDADOR DO IDD

Maior medalhista paralímpico, com 27 medalhas em

4 edições dos Jogos Paralímpicos.

Ganhador do Prêmios Laureus, como Melhor Atleta

Paralímpico, em  2008, 2012, 2016.
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Com a aposentadoria das competições a dedicação

será nas atividades do IDD com o objetivo de

retribuir para sociedade tudo o que conquistou com

o esporte, formando cidadãos e promovendo a

inclusão.



NOSSAS CONQUISTAS
COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS E CONVOCAÇÕES

2017

2018

2019
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Tivemos muitas conquistas no esporte,
mas as mais importantes foram: ter
um  aluno se formando em Educação
Física e conseguindo um trabalho
como  professor de natação. Ver outra
estudando Nutrição. Ter outro como
hipnoterapeuta e estudante de
Educação Física. Pois afinal, nosso
papel é justamente  esse, ajudar na
formação como um todo.



O PROJETO
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O projeto “Projeto Paralímpico Instituto
Daniel Dias” tem como finalidade atender
pessoas que apresentem deficiência de
forma permanente, através da modalidade de
natação, com capacidade de atender até  80
alunos de ambos os sexos, com idades entre
06 e 30 anos e assim aprimorar os aspectos
físicos, psicológicos, sociais e culturais, no
tocante de ampliar e garantir o apoio e
condições necessárias para o desenvolvimento
dos beneficiários do projeto.



METODOLOGIA
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O desenvolvimento do trabalho será realizado
através de um macroplanejamento, formulado
para o ensino didático da modalidade, com
atividades físicas e técnicas buscando o
aprendizado e posteriormente o aperfeiçoamento
dos participantes.

As atividades do Projeto Paralímpico Instituto
Daniel Dias serão planejadas mensalmente
conforme avaliação realizada pelo corpo técnico
do Projeto e conforme o desenvolvimento e
evolução dos beneficiários.

Nossos objetivos são proporcionar a melhora da
saúde física e emocional dos participantes;
oferecer estrutura para o desenvolvimento de
cada um e promover a saúde através do esporte.



Nossos técnicos são formados em
Educação Física, são certificados
tecnicamente pelo Comitê Paralímpico
Brasileiro como técnicos de natação
paralímpica e também já tiveram
passagem pela Seleção Brasileira de
Natação.

PROFISSIONAIS
IDD



PESSOAS FÍSICAS: até 6% do imposto
de renda anual devido (declaração na

forma completa).
 
 

PESSOAS JURÍDICAS: até 1% do
imposto de renda anual devido (desde

que tributadas pelo lucro real).

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.

A LEI DE INCENTIVO
AO ESPORTE



VALOR DO PROJETO
R$ 644.048,01
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PERÍODO DE EXECUÇÃO
12 MESES



ESTE PROJETO REALIZA
PRÁTICAS ALINHADAS

COM OS OBJETIVOS DA
AGENDA 2030 DA ONU.



• Aplicação da logomarca do patrocinador nos uniformes dos
beneficiários;

• Aplicação da logomarca do patrocinador nos materiais  de
divulgação e redes sociais do projeto;

• Citação do patrocínio nos materiais de comunicação enviados
à imprensa;

• Concessão do direito de uso de imagens, fotografias, vídeos
e/ou gravações realizadas pelo proponente com a finalidade de
registrar as atividades do projeto (atendidas as exigências
legais);

• Menção de agradecimento ao patrocinador durante a
realização do projeto.

Além destes itens, o IDD está aberto a negociações para outras
contrapartidas.|  2020

CONTRAPARTIDAS



(51) 3922.0575
contato@valorizeprojetos.com.br @institutodanieldias

INSTAGRAM
institutodanieldias.org.br

SITE
/institutodanieldias

FACEBOOK

https://www.facebook.com/institutodanieldias
https://www.instagram.com/institutodanieldias/
https://institutodanieldias.org.br/

