RELATÓRIO DE

GESTÃO
TÉCNICA

EVENTOS REALIZADOS
EM 2019

WHEELCHAIR BRASIL
ITF TÊNIS INTERNACIONAL
LOCAIS DE REALIZAÇÃO:
ETAPA 1
Tênis Clube de Santos - SP
(21 a 25 de agosto de 2019)
ETAPA 2
Academia Daher Tennis - São José dos Campos - SP
(18 a 22 de setembro de 2019)
Total de beneficiários:
na 1ª etapa foram 62 paratletas inscritos;
na 2ª etapa tivemos 53 inscritos.
RECURSOS PROVENIENTES DA
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

RESUMO DO PROJETO:
Foram realizados 2 torneios mundiais de tênis
chancelados pela Federação Internacional de Tênis
que valeram pontos para o ranking mundial. Somente
tenistas portadores de deficiência física puderam
participar destes torneios. Tivemos a participação de
alguns dos principais tenistas paraatletas brasileiros.
Todos os jogadores inscritos receberam gratuitamente
hospedagem, alimentação e transfer ao chegar nos
aeroportos/rodoviárias de SP.

CORRIDA DE RUA
JUNTOS I
LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Estádio do Botânico, Araraquara - SP
Total de beneficiários - 2.000 inscritos.
RECURSOS PROVENIENTES DA
LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE

RESUMO DO PROJETO:
Foram 2.000 corredores que participaram de uma corrida
com percursos de 5k e 10k.
Todos receberam um kit composto de 1 sacola e 1 camisa.
Não foi cobrado nenhum valor pela inscrição e todos
receberam um kit de participação composto por 1 camisa,
1 medalha e 1 sacola

CONCLUSÃOEVENTOS 2019
O Instituto Sempre Amigos é uma associação de
direito privado, constituída por tempo indeterminado,
sem fins econômicos, de caráter organizacional,
cultural, esportivo, recreativo e educacional, sem
cunhopolítico ou partidário, com a finalidade de
atender a todos que a ela se dirigirem, independente
de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou
crençareligiosa.
O Instituto foi fundado em setembro de 2011 e
desde então vem realizando ações visando uma
melhor qualidade de vida para a população.
A partir de 2014 o Sempre Amigos começou a
realizar projetos esportivos através das Leis de
Incentivo, tendo realizado nestes anos projetos de
inclusãosocial,de rendimento e participativos.

Em 2019 o Instituto beneficiou em seus projetos mais
de 2.000 pessoas. Foram executados 2 torneios
mundiais de tênis, voltados para portadores de
deficiência física, todos os inscritos receberam
gratuitamente hospedagem, alimentação e transfer
dos aeroportos/rodoviárias para os locais dos torneios.
Este projeto beneficiou a 115 paratenistas de
diversos estados.
Também executamos uma corrida de rua que
contou com 2.000 inscritos. Todas as inscrições
.foram gratuitas e os participantes receberam um kit
de boas vindas contendo uma sacola e 1 camisa.
O Instituto Sempre Amigos prioriza a
democtratização do esporte, levando eventos para
diferentes públicos, sempre divulgando a
importância da prática esportiva.

www.institutosempreamigos.com.br
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