PERGUNTAS FREQUENTES

1. PARA PARTICIPAR COMO BENEFICIÁRIO (A) DOS PROJETOS EU PRECISO
PAGAR ALGUMA TAXA?
Não. Todos os participantes do projeto da ADD são atendidos gratuitamente, sem
pagamento de quaisquer taxas, anuidades e/ou mensalidades.

2. EU PRECISO TER UMA CADEIRA ESPORTIVA OU EQUIPAMENTO
ESPORTIVO PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES?
Não. A ADD fornece todos os equipamentos esportivos durante os treinos e
atividades esportiva.

3. COMO EU FAÇO PARA SER UM PARTICIPANTE BENEFICIADO DA ADD?
O processo de inscrição de pessoas com deficiência para participação das
atividades na ADD é continuo respeitando as características, o perfil e o limite da
capacidade de atendimento do projeto/atividade. O interessado deve fazer contato
via fone, por e-mail, por mensagens na rede social ou preencher o formulário fale
conosco no site, manifestando interesse na participação. Em seguida o
interessado é contatado para uma avaliação e entrevista. Sendo aprovado e
entregando a documentação exigida o interessado será registrado como
beneficiário da ADD nas atividades físicas e esportivas.
4. ONDE AS ATIVIDADES ESPORTIVAS SÃO REALIZADAS?
A ADD mantém parceria com locais esportivos para realização das atividades.
Atualmente temos dois locais de atendimento: Centro Paraolímpico Brasileiro e
Clube Esperia.

5. EU POSSO ESCOLHER O LOCAL PARA PARTICIPAR?
Não. A ADD determinará o local, horários, dias e turmas de cada interessado de
acordo com a avaliação e entrevista.
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6. A ADD É UMA ONG?
O termo “ ONG” é uma nomenclatura popular, não é um título ou qualificação
formal.
A ADD é uma OSC. Organização da Sociedade Civil qualificada como OSCIP.
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

7. POSSO CONHECER OS PROJETOS DA ADD
Sim, mediante agendamento prévio por telefone – 5011-6133 ou email
contato@add.org.br.
8. POSSO SER VOLUNTÁRIO NOS PROJETOS DA ADD?
Sim, Os voluntários são chamados de acordo com a demanda e necessidade da
organização. Para fazer parte do cadastro de voluntários e receber informações
preencha o link : https://forms.gle/rZZJJ5DHTvXrRhpw5
9. QUEM MANTÉM A ADD?
A ADD é mantida por meio de patrocínios, doações, patrocínios via Lei de
incentivo ao Esporte e eventos.
10. A ADD RECEBE RECURSOS DIRETO DO GOVERNO?
Não recebemos recursos direto de nenhuma esfera seja, Federal, Estadual ou
Municipal. A ADD apenas recebe recursos captados via Lei de Incentivo Fiscal.
11. COMO POSSO AJUDAR A ADD?
A Empresa tributada pelo lucro real pode destinar 1% do imposto de renda para
projetos já aprovados pela Lei de incentivo ao esporte.
A Pessoa física pode doar até 6% do imposto renda devido para projetos já
aprovados pela Lei de incentivo ao esporte.
Entre e contato para mais informações: patrocinio@add.org.br – 11-5011-6133
Fazendo uma doação direta, via boleto bancário ou deposito em conta corrente da
ADD
( não tem dedução no imposto de renda). Acesse botão doar.
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Fazendo doações de produtos e/ou serviços – Envie email para
contato@add.org.br

12. A ADD FAZ DOAÇÃO DE CADEIRAS SOCIAIS?
Nâo. A ADD não mantém um programa de doação de cadeiras sociais.
Eventualmente, repassamos doações de cadeiras usadas, recebidas como
doação para essa finalidade.
Quando temos cadeiras disponíveis, nessa condição, divulgamos nos nossos
canais de mídias sociais a quantidade de cadeiras e regras para receber a
doação.

13. A ADD FAZ DOAÇÃO DE CADEIRAS ESPORTIVAS?
Eventualmente, repassamos para outras instituições, cadeira de rodas esportivas
e/ ou quadro de cadeiras esportiva. Não temos previsão de quando doar e essas
doações são eventuais, porém, se a sua organização esportiva quiser ser avisada
quando disponibilizamos as doações preencha o link abaixo.

14. MORO EM OUTRA CIDADE/ESTADO, COMO EU FAÇO IDENTIFICAR OUTRAS
ASSOCIAÇÕES.
Recomendamos buscar essa informação no link do Comitê Paraolímpico
Brasileiro. https://www.cpb.org.br/queroseratletaparalimpico

15. COMO EU FAÇO PARA TRABALHAR NA ADD?
Envie o seu CV para esporte@add.org.br para vagas na área esportiva ou
contato@add.org.br para vagas administrativas e gerais. O seu CV é
armazenado no nosso banco de dados quando abrimos processo seletivo
consultamos essa bases.
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16. COMO ENTRO EM CONTATO COM A ADD
Você pode falar conosco por meio dos nossos canais oficiais.

Presencial de segunda à sexta feira da 8 às 17 horas
Rua das Pitombeiras, 296 – Vila Parque Jabaquara - SP
Telefone: 11- 5011-6133
Email: contato@add.org.br
esporte@add.org.br
presidencia@add.org.br
patrocinio@add.org.br
ouvidoria@add.org.br

Midias sociais: Facebook : addassociacao
Instagram: addassociacao
Twuiter:@ADDesporte
Youtube: addassociacaodesportiva

17. Outras perguntas e/ou dúvidas entre em contato por email:
contato@add.org.br

18. INFORMAÇÕES CADASTRAIS:
ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES
Rua das Pitombeiras, 296 – Vila Parque Jabaquara – SP CEP.: 04321-160
CNPJ 01.207.939/0001-94
IE: 140.137.090.110
IM: 2.464.221-5
Qualificação de OSCIP: nº 08000.015047/2001-79
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