
Junte-se a nós 

 

Avenida Alda, 244 - 2 andar  

Centro | Diadema | SP  

CEP: 09.910-170  

 

Tel: 11 3481-2048  

Site: www.ilis.org.br  

Email: ilis@ilis.org.br  

Por uma causa comum. 

 Promover a inclusão social 

de crianças, adolescentes e 

adultos com e sem 

deficiência, por meio de 

atividades educativas, 

culturais, esportivas, 

recreativas e de reabilitação, 

fortalecento suas 

potencialidades e 

estendendo os benefícios 

para seus familiares.  



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. 

Projetos Como ajudar 

De forma lúdica e 
participativa, este projeto 
tem o objetivo de 
incentivar crianças e 
adolescentes com 
deficiência intelectual à 
prática do Taekwon-do, 
contribuindo para sua 
integração na sociedade. 

“Uma letra chama a outra” 

“Meu primeiro violão” 

“Taekwon-do: Expressando a vida através 

do movimento” 

O projeto tem como 
objetivo o estímulo à 
leitura para crianças 
promovendo a leitura 
não como uma 
obrigação, mas sim como 
uma grande descoberta 
de prazer e 
entretenimento.  

Na vertente cultural do 
ILIS, o projeto de aulas 
violão visa trabalhar a 
importância da música 
no processo de ensino-
aprendizagem e 
desenvolvimento dos 
adolescentes. 

Associe-se 
 
É muito simples colaborar com o ILIS. Basta 
preencher o formulário de associado e 
escolher a forma de contribuição. Sua 
doação será destinada a manutenção 
operacional de nossa sede e 
sustentabilidade dos projetos que não 
contam com o patrocínio de empresas 
privadas. 
 
 
Seja um voluntário 
 
"Você nunca sabe que resultados virão da 
sua ação. Mas se você não fizer nada, não 
existirão resultados". 
Mahatma Gandhi 
 
 
Patrocine nossos projetos 
 
Você sabia que sua doação ou patrocínio 
podem ser deduzidos do seu imposto de 
renda? 
Confira nosso portifólio de projetos 
aprovados pelas leis de incentivo fiscal 
para saber como podemos contribuir para 
o fortalecimento de sua marca e reputação 
social, ao mesmo tempo em que 
beneficiamos centenas de pessoas! 
 
 


