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INTRODUÇÃO 

 

O plano de trabalho da ADD – Associação Desportiva para Deficientes, 

para o ano de 2019, foi elaborado tendo como base principal os 

projetos e ações executadas no ano de 2018 e reuniões internas com 

equipe técnica.  O plano de trabalho foi submetido para aprovação do 

conselho da ADD na assembleia ordinária.  

As metas estratégicas compreendem o período de janeiro/2019 à 

dezembro/2019 bem como de uma breve descrição das ações e da sua 

execução. 

O plano de trabalho é uma ferramenta de apoio à tomada de decisões 

estratégicas de fundamental importância para contribuir com o 

desenvolvimento organizacional, tendo como base a análise conjunta 

das competências e fragilidades da organização, estudo do meio e os 

públicos que a organização se relaciona.   

A participação de colaboradores, parceiros, voluntários, usuários, entre 

outros públicos de relacionamento da organização foram consolidados 

nesse plano.  

A construção do presente documento que apresenta também a missão, 

visão, e atual estrutura da ADD.  
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MISSÃO DA ADD 
   

 
Descrição da Instituição: 

 

 A ADD – Associação Desportiva para Deficientes, é uma OSC, sem fins 

lucrativos, fundada em 1996, localizada na Rua das Pitombeiras, 296 Jabaquara – SP, 

baseada na seguinte missão, princípios e valores.  

 

● Missão: Incentivar e promover o desenvolvimento e a inclusão de pessoas com 

deficiência por meio do incentivo ao esporte, em âmbito nacional. 

 

● Princípios e Valores: A ADD valoriza os talentos e capacidades das pessoas 

apoiando-se em princípios éticos e morais. 

 

Nossas ações são pautadas por: 

• Inovação, busca constante pelo novo. 

• Amor, respeito pelas pessoas e suas diferenças. 

• Gratidão, por tudo e por todos. 

• Ousadia, coragem para assumir riscos calculados. 

• Determinação, ter firmeza diante as adversidades. 

• Solidariedade, cuidado com o próximo. 

• Responsabilidade, sentimento de comprometimento. 

• Transparência, clareza em todas as ações. 

 

 Nosso público alvo se concentra em atendimento gratuito para pessoas com 

deficiência física, intelectual ou visual, com idade a partir de 6, residentes no Município 

de São Paulo e grande São Paulo e apoio a atletas residentes em outros Estados, que 

façam parte dos projetos da ADD.   
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POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 

 
 

PROGRAMAS E PROJETOS 
 

A fim de cumprir sua missão, a ADD desenvolve atividades esportivas e 

educacionais de forma gratuita para pessoas com deficiência a partir de 6 

(seis) anos de idade promovendo a inclusão social. 

A. PROJETOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 
 

Os projetos esportivos de rendimento são atividades desenvolvidas com a 

finalidade de o praticante adquirir condições de alcançar o seu rendimento 

máximo esportivo. 

 

  

B. PROGRAMA  DE INICIAÇÃO ESPORTIVA 

 

O objetivo geral do programa é oferecer orientações e treinamento em 

atividades que proporcionem o desenvolvimento de habilidades físicas e 

esportivas para crianças, jovens e adultos com deficiência. O projeto leva 

em consideração a característica e o grau de comprometimento da 

deficiência. 
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PRODUTOS E SERVIÇOS 

Para a manutenção de suas atividades e projetos, a ADD busca 

empresas patrocinadoras através de Leis de Incentivo, doações 

financeiras, de recursos materiais e serviços, bem como realiza 

Eventos, Palestras, Apresentações Esportivas.  

 

A. Palestras 
 

Há mais de 30 anos o Professor Steven Dubner, fundador da ADD, vem 

colecionando histórias de superação, solidariedade, força de vontade e 

sucesso. Para compartilhar essa experiência, a ADD desenvolveu duas 

palestras motivacionais exclusivas que explora os pontos comuns de 

sua experiência pessoal com o dia-a-dia empresarial. 

Também são ministradas palestras educacionais por profissionais e 

atletas da ADD das áreas de : esporte, nutrição, entre outros. 

 

B. Apresentações Esportivas 
 

O esporte para pessoas com deficiência não é fascinante apenas como 

instrumento de inclusão e integração. Modalidades como o Basquete 

em Cadeira de Rodas têm despertado o interesse de pessoas sem 

deficiência por transmitir conceitos de motivação, superação de limites 

e trabalho em equipe. Tendo isso em vista, a ADD desenvolveu um 

Jogo Exibição que pode ser contratado para eventos especiais. Nesses 

Jogos, os atletas da ADD demonstram sua técnica e habilidade, e os 

espectadores vivenciam na prática as modalidades paradesportivas. 
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O valor do Jogo Exibição é revertido para a manutenção das atividades 

da associação. 

 

C. Eventos 
 

A ADD desenvolve e organiza eventos esportivos com objetivo de 

divulgar os projetos, disseminar a prática do esporte adaptado, 

oferecer oportunidade de participação de pessoas com ou sem 

deficiência. Entre os eventos realizados destacamos a organização da 

ADD-Sports Arena, realizada a cada 2 anos, no mês de Junho/2019, 

foi realizado em uma área de 800 mts, dentro da feira Reatech – Feira 

internacional de Tecnologia, inclusão e Esportes. Cerca de 20 mil 

pessoas frequentam a feira e participam das atividades esportivas e 

recreativas. Outras organizações esportivas são convidadas para se 

apresentarem, gratuitamente, no espaço.   

 

Além dos eventos realizados na feira Reatech, a ADD participa de 

eventos empresariais, eventos em escolas e  espaços públicos.   
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RECURSOS 
 

 

Infraestrutura 

A organização dispõe de uma Sede Administrativa para realização de 

reuniões com equipe técnica e serviço de atendimento multidisciplinar 

para seu público-alvo, contemplando pessoas com deficiência, atletas 

e suas famílias. 

A sede administrativa também é utilizada como ponto de concentração 

e encontro para ida a treinos e jogos. A cozinha recebe e distribui 

diariamente os lanches para serem entregues os beneficiários nos 

projetos.   

 

 

Atividades Esportivas 

 

Para realização das atividades esportivas, utilizamos a estrutura do 

Centro Paraolímpico Brasileiro, localizado na Rodovia dos Imigrantes 

Km 11,5 – SP e Clube Esperia, localizado na Avenida Santos Dumont, 

1333 – SP.  Os treinamentos são realizados de segunda  à sábado, de 

acordo com a grade horária do projeto. 

 

Os atletas apoiados pela ADD que que treinam em outras 

cidades/Estados, utilizam normalmente, locais públicos para 

desenvolver os seus treinamentos.  
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Recursos Humanos 

A equipe técnica é composta por profissionais de Educação Física 

capacitados para o atendimento de pessoas com deficiência, assim 

como o atendimento de profissionais autônomos como: Nutricionista 

Fisioterapeuta e Psicólogo esportivo.  

 

O corpo administrativo da Sede é composto por profissionais para a 

execução de atividades de gestão, coordenação, rotina administrativa 

e captação de recursos. Integram também o grupo, profissionais de 

apoio como assistente esportivo e serviços gerais. 

 

Contamos também com 3 atletas voluntários auxiliando a área 

administrativa e financeira e 2 atletas voluntários na área de esportes.  

 

Os conselheiros consultivos auxiliam no processo de orientações e 

indicações para melhoria de processos.   

 

Equipamentos e Veículos 

Em relação aos equipamentos, a ADD possui: 

 - Cadeiras de Rodas esportivas específicas para cada modalidade; 

 - 04 Veículos, sendo 01 ( uma )  Van - Ducato, 01 ( uma )  Saveiro, 

01 ( um ) Senic e 01 ( uma ) Kombi. Possui também 02 carretinhas  

fechadas.    

 - Materiais esportivos diversos, como bolas, redes, materiais de 

manutenção das cadeiras de rodas: rodas, pneus, entre outros.- 
Computadores, servidores e impressora e demais itens relacionados na 

lista de ativo fixo.  

 

Obs. Os materiais de uso esportivo ficam nos locais de treinamento e 
na sede da ADD.   
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FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

 

A ADD – Associação Desportiva para Deficientes foi constituída em 23 

de janeiro de 1996 seguindo os objetivos abaixo descritos de acordo 

com seu Estatuto Social: 

 Para a consecução de suas finalidades institucionais, a ADD poderá: 

 

a) promover a capacitação, formação e treinamento de profissionais 

ligados ao desporto, visando sua adaptação para as pessoas com 

deficiência; 

b) promover a capacitação, formação e treinamento de pessoas com 

deficiências para a prática desportiva, com o objetivo de habilitação e 

reabilitação da pessoa com deficiência e; 

c) desenvolver o treinamento  esportivo de crianças, jovens e adultos 

com deficiência, com objetivo educacional, participativo e/ou de 

rendimento; 

d) elaborar publicações técnicas, científicas e de orientação voltado as 

pessoas com deficiência; 

e) instituir bolsas de estudos, estágios e auxílio aos estudantes e 

profissionais, com trabalho para pessoas com deficiência; 

f) organizar e gerenciar cursos, seminários, ciclo de palestras, 

debates, feiras, congressos e eventos para pessoas com deficiência no 

Brasil e no Exterior; 

g) auxiliar associações, fundações, clubes esportivos e/ou 

paradesportivos, e demais organizações dedicadas ao atendimento de 

pessoas com deficiência; 

 

h) fornecer suporte e apoio com equipamentos aos deficientes em 

eventos e atividades; 

i) montar equipes esportivas de pessoas com deficiência; 
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j) promover e ou participar de eventos, jogos, campeonatos, torneios 

esportivos para pessoas com deficiência no Brasil no Exterior; 

k) organizar excursões, viagens técnicas nacionais e internacionais 

para promoção do desenvolvimento das pessoas com deficiência; 

l) constituir núcleo de apoio profissional, assessoria, consultoria 

técnica e administrativa para pessoas com deficiência; 

m) divulgar pela internet a prática de esportes por deficientes; 

n) desenvolver produtos e serviços para  pessoas com deficiência; 

o) promover, edição, publicação e divulgação de livros, vídeos, filmes, 

revistas e artigos pertinentes aos objetivos da ADD; 

p) criar Centros Esportivos visando a formação profissional das 

pessoas com deficiência e de profissionais que com estes atuem, nas 

diversas modalidades paraolímpicas, em todo território Nacional e no 

Exterior; 

q) criar centros de atendimentos médico, psicológico  e  social, 

r) com departamento de fabricação e reparo de equipamentos 

ortopédicos em geral, para pessoas com deficiência; 

s) fornecer suporte e apoio para integração profissional, 

t) desenvolver programas de capacitação profissional, capacitação, e 

geração de renda; 

u) desenvolver projetos culturais, esportivos e ambientais; 

v) comercializar produtos artesanais, brindes, uniformes, materiais 

e/ou equipamentos esportivos; 

w) quaisquer outras atividades lícitas previamente aprovadas pela 

Diretoria e; 

x)  licenciar marcas. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

 

 

INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 
 

A ADD possui uma sede administrativa que atende às necessidades 

básicas de sua equipe, em relação à estrutura física e equipamentos, 

para realização de tarefas administrativas, salas para reuniões técnicas 

e de equipe, espaço para recrutamento e seleção de pessoas, 

atendimento da equipe multidisciplinar para atletas e famílias, 

garagem para acomodação e abrigo dos veículos da organização. 
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PROGRAMAS E PROJETOS 

A imagem da ADD inspira confiança, credibilidade e solidariedade para 

os colaboradores. O atendimento prestado com qualidade, inovação e 

a valorização da pessoa com deficiência são questões reconhecidas 

como pontos fortes pela maioria dos funcionários, beneficiários e 

parceiros dos projetos.  

Como resultado da análise de aspectos positivos da organização, os 

projetos existentes viabilizados por meio de patrocínios acrescidos de 

conhecimento técnico e qualificação da equipe de profissionais acabam 

por oferecer uma boa estrutura e bom atendimento às pessoas com 

deficiência e suas famílias. 

No ano de 2019 os programas e projetos da ADD ofereceram 

atendimento com gratuidade total para 185 pessoas com deficiência, 

distribuídos nos programas; Programa de Iniciação ao Esporte 

Adaptado – Ano II, Equipes de basquete em cadeira de rodas - ciclo 

paraolímpico, equipes, ADD/Magic Hands e ADD/Magic Wheels  

pessoas/ano, Atletismo,  Vôlei Sentado e equipe de  bocha . Os projetos 

patrocinados e viabilizados por meio de patrocínio e leis de incentivo 

tem capacidade para atender  70% do público total.  

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE TRABALHO 2019- RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
 

 
14 

GOVERNANÇA 

 

A ADD expõe de forma clara as responsabilidades dos Conselhos 

Administrativo e Fiscal no Estatuto Social e reforça anualmente em 

suas Assembleias.  

Em relação à Gestão Administrativa, possui uma boa estrutura 

financeira e organização de documentos, envio de prestação de contas, 

sistema de gestão, elaboração e controle de relatórios das atividades 

e demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis são 

realizadas pela empresa de contabilidade Organização Ecrel.  

Com a preocupação em garantir a imagem de referência em 

Governança, a ADD tem como meta para 2019/2020, buscar a 

excelência em relação à transparência, equidade, prestação de contas 

e responsabilidade, pontos considerados como princípios básicos 

segundo o modelo proposto pelo IBGC-Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa*. 

No ano de 2019, a ADD foi uma das organizações selecionadas pelo 

Instituto Credit Suisse Hedging Griffo, para o programa de 

Transparência e Prestação de contas para Organizações da Sociedade 

Civil. O curso, com carga horária de 90 horas,  foi ministrado com o 

apoio da FEAUSP, organizado pela Parceiros Voluntários 

  

 

 

 

 

* Código das Melhores Práticas de Governança, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa-IBGC 
(IBGC, 2009). Fundado em 27 de novembro de 1995, o IBGC é uma entidade sem fins lucrativos, de 
atuação nacional e internacional, que tem como meta a busca pela excelência em Governança. 
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ESTRUTURA FINANCEIRA 
 

 

De acordo com o último Balanço Patrimonial, compreendendo o período 

de 01/01/2019 à 31/12/2019, a ADD apresentou um resultado de        

R$ 5.754 milhões somando tanto o Ativo como o Passivo. – Em relação 

às despesas no mesmo período o valor é de R$ 1.536 milhões, tendo 

maior investimento nas Despesas com Projetos representando 81%, 

seguido de Despesas Administrativas com 7,61% e 2,95% de despesas 

com Pessoal administrativo, despesas tributárias e despesas 

financeiras 

Atualmente os projetos com maior aporte de recursos financeiros são 

viabilizados por meio das Leis de Incentivo representando 55% do total 

das receitas executadas em 2019.  

A ADD não possuiu uma área dedicada para a sustentabilidade 

institucional. A presidente da ADD, acumula essa função, contando 

com ajuda dos conselheiros, diretoria, coordenador técnico, voluntários 

e empresas de captação de recursos. A diversificação das fontes de 

recursos e uso de técnicas de cultivo de grandes doações e doações de 

pessoa física são as principais metas da gestão para os anos de 

2020/2022. 
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RESULTADOS 2019 

RESUMO  QUANTITATIVO EM 2019 

Resumo quantitativo    

Quantidade de pessoas atendidas  

             

185  

Horas de treinamento esportivo 

          

1.000  

Quantidade de eventos esportivos  
             

106  

Competições internacionais 
                  
3  

Horas de atendimento equipe técnica 

          

1.350  

Horas de atendimento para estudantes 

                

50  

Horas de atendimento para outras organizações sociais e 

escolas. 

                

84  

Pessoas impactadas (Famílias) 

             

740  

Pessoas impactadas indiretamente ( eventos/palestras) 
        

12.000  

Parceiros institucionais 
                  

08  

Patrocinadores  

                

22 

Qtd de voluntários  

                

94  
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70%

30%

PERFIL DOS ATENDIDOS -GERAL 

Genero Masculino

Genero Feminino
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Perrfil dos alunos – Levantamento realizado até 10/12/2019. N= 93 
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*19 alunos já concluíram o ensino médio. 
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RESULTADOS DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

25%

50%

25%

TITULOS CONQUISTADOS 

Primeiro lugar

Segundo Lugar

Terceiro Lugar

65%

22%

13%

MEDALHAS CONQUISTADAS

Ouro

Prata

Bronze
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RELATÓRIO FINANCEIRO  

Balanço Patrimonial 2019/2018 
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*balanço completo no site da www.add.org.br/transparência 

 

 

 

 

http://www.add.org.br/transparência

