PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
Entidade: Associação Icaro Marcolin
Nº SLIE: 1813861-60
Título: Centro de Formação de Tenistas Ano 4
Nº Processo: 58000.003696/2018-43

O projeto Centro de Formação de Tenistas Ano 4 que vem sendo executado
desde o mês de Nov/2019, está atingindo plenamente seus objetivos, fazendo com que
crianças e jovens tenham acesso a treinamentos de tênis. Estes estão aprimorando
suas técnicas e táticas de jogo, o que está trazendo uma evolução nos atletas do
projeto, permitindo que alguns deles comecem a participar de forma competitiva os
torneios estaduais e nacionais.
Com relação às metas propostas no projeto, todas estão sendo atingidas de
forma parcial ou integral sejam elas qualitativas ou quantitativas, uma vez que os atletas
e a equipe técnica estão se dedicando no dia-dia. (segue o anexo 1 com os indicadores,
linhas de base e protocolo de cada uma das metas, demonstrando exatamente o que
tem sido atingido)
Os beneficiários são os mesmos que iniciaram o projeto e foram selecionados a
partir do projeto de participação e iniciação ao tênis do Instituto Icaro, por este motivo
apenas alguns dos beneficiários tiveram participação em torneios estaduais e nacionais.
Porém por ser uma equipe jovem e em aprimoramento quanto aos fundamentos do
tênis, ainda não foram conquistados resultados expressivos e alguns dos beneficiários
estão iniciando na competição. Competições estas que estão planejadas para que 80%
a 100% dos beneficiados já estejam aptos a participarem a partir do segundo semestre
de 2020. A equipe de profissionais contratada está trabalhando com muita dedicação
buscando melhorar todos os fundamentos e táticas de jogo para os beneficiários
possam evoluir e assim tornem-se mais competitivos nos torneios estaduais e
nacionais.
Os materiais esportivos ainda não foram adquiridos pois a entidade ainda possui
materiais de qualidade possíveis de utilizar que restarem do projeto anterior a este:
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“Centro de formação de tenistas ano 3”, porém esta planejada a aquisição de material
esportivo em Abril/2020 para os treinamentos da equipe. A entidade realizou a compra
de barras de cereal e de água de coco previstos no projeto para realizar o reforço
alimentar e hidratação dos atletas.
A repercussão do projeto na sociedade é excelente, uma vez que a maioria dos
atletas beneficiados são de origem humilde. Com o projeto é possível ampliar os
horizontes dos atletas e famílias da região que estão inseridos. Além dos treinamentos
e a inserção na cultura esportiva, os torneios e viagens desenvolvem os atletas como
cidadãos além de traçar objetivos claros para cada jogador.
Em relação aos eventos previstos no projeto, o objetivo era de que os atletas
jogassem ao menos 20 torneios promovidos pelas entidades oficiais (Federação
Paranaense de Tênis e Confederação Brasileira de Tênis). Como a equipe de atletas
começou no alto rendimento no início deste projeto apenas 5 atletas estiveram
presentes em torneios nestes primeiros 5 meses de projeto. Devido a situação da atual
da pandemia do COVID-19 no país as entidades oficiais (Federação Paranaense de
Tênis e Confederação Brasileira de Tênis), adiaram os próximos eventos esportivos
porém apesar da incerteza a entidade entende que será possível cumprir esta meta.
Ainda em relação ao COVID-19, a entidade suspendeu os treinamentos presenciais em
quadra no dia 23/03/2020, a equipe rapidamente se reinventou e está mantendo a carga
horária de trabalho e treinamento com treinos físicos por vídeo conferencia além de
palestras diárias sobre diversos assuntos pertinentes a formação dos atletas.
Segue abaixo os torneios disputados pelos atletas do projeto com seus
respectivos resultados:
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Quanto as condições de acessibilidade a entidade mantêm toda a estrutura apta
para o acesso de idosos e portadores de deficiência conforme o art. 16 do Dec. 6.1/07.

Pontos Positivos e negativos

Sobre os pontos positivos a entidade ressalta a evolução técnica, tática e física
dos novos beneficiários do projeto o que possibilitou que em menos de 5 meses os
primeiros atletas pudessem disputar e alcançar os primeiros resultados em torneios
estaduais.
Em relação aos pontos negativos ressalta-se comentar a dificuldade que a
entidade teve na captação de recursos, mas após muitas reuniões e trabalho
conseguimos superar esta dificuldade e captar um ótimo recurso para a execução do
projeto.
Concluímos que desta forma, todas as ações previstas no plano de trabalho
estão sendo atingidas com muita dedicação e trabalho. E que o projeto possui muito
mais pontos positivos do que negativos.
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