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Quem somos
O ILIS - Instituto Lira de Inclusão Social é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2011
para beneficiar crianças, jovens e adultos com e sem deficiência física e intelectual, oferecendo
gratuitamente acesso à prática esportiva, educativa e cultural, através de ações que promovem a
melhoria na qualidade de vida e a inclusão social.
Localizada em Diadema, a iniciativa surgiu voluntariamente há mais de 30 anos e a partir de sua
formalização poderá atender milhares de pessoas.

Missão
Promover a inclusão social de crianças, adolescentes e adultos, com e sem deficiência, por meio
de atividades educativas, culturais, esportivas, recreativas e de reabilitação, fortalecendo suas
potencialidades e estendendo os benefícios para seus familiares.

Visão
Trabalhar de forma multidisciplinar e global, procurando soluções inovadoras e saídas práticas
para minimizar as dificuldades dos beneficiários e familiares em todo o território nacional.

Valores
Ética, fraternidade, igualdade, profissionalismo e criatividade.
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Projetos
"Taekwon-do: Expressando a vida através do movimento"
(Em andamento)

Iniciado no mês de novembro, este projeto tem o objetivo de incentivar
crianças e adolescentes com deficiência intelectual à prática do esporte
na modalidade Taekwon-do, contribuindo para sua integração à sociedade
e focando um aprimoramento nos aspectos sociais, cognitivos e motores,
promovendo uma maior inclusão social entre os mesmos, suas famílias e a
comunidade.
De forma lúdica e participativa, esses benefícios culminarão na
autovalorização e na consciência de que são capazes, aspectos
indispensáveis para a apropriação do respeito às diversidades e na
minimização de preconceitos.
As aulas são 100% gratuitas e incluem uniformes e atendimento psicológico
aos beneficiários e seus familiares.
"Meu primeiro violão"
(Não iniciado)

Na vertente cultural do ILIS, o projeto de iniciação à música através de
aulas de violão visa atender adolescentes a partir de 14 anos, com o
intuito de trabalhar a importância da música no processo de ensinoaprendizagem, sua aplicação e seus benefícios no desenvolvimento do
indivíduo. Trata-se de um poderoso recurso educativo, pois desperta o
jovem para um mundo prazeroso e satisfatório para a mente e para o
corpo. Quando bem trabalhada, a música desenvolve o raciocínio, a
criatividade e outros dons e aptidões, contribuindo para a aprendizagem e
socialização dos adolescentes.
O início do projeto está previsto para o primeiro trimestre de 2012 e
incluirá a aquisição de violões e material didático para os alunos.
"Uma letra chama a outra"
(Não iniciado)

Inicialmente, o projeto tem como objetivo o estímulo à leitura para
crianças a partir de 10 anos, enfocando a interdisciplinaridade e
promovendo a leitura não como uma obrigação, mas sim como uma grande
descoberta de prazer e entretenimento.
Em uma segunda fase, o projeto atenderá jovens, adultos e terceira idade,
uma vez que crianças que convivem em ambientes de leitores e para as
quais adultos lêem com frequência, as interessam-se mais pela leitura e
desenvolvem-se com maior facilidade nesta área, contribuindo para sua
formação educacional e enquanto cidadãos. Com baixo investimento, o
projeto prevê parceria com livrarias e bibliotecas locais.

