PLANO DE TRABALHO 2008
1. INTRODUÇÃO
A Fundação Stickel em 2007 iniciou efetivamente sua atuação direta
na área da assistência social, através da unidade Vila Brasilândia do
Programa Mulheres de Talento, inaugurada em Agosto. A partir desse
projeto de intervenção social, a Fundação passa a atuar, sem
abandonar às ações de patrocínio, pesquisa, apoio, divulgação e
incentivo à Arte Contemporânea Brasileira, mais vigorosamente e de
forma direcionada ao atendimento de mulheres jovens em situação
de vulnerabilidade social e suas famílias com vistas à inclusão social.
2. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Para cumprir adequadamente seus objetivos e execução desse Plano
de Trabalho, a instituição necessitará de eficiente estrutura
administrativa e de equipe técnica eficaz e especializada. Nesse
sentido, serão mantidas as diretrizes adotadas em 2007.
As atividades administrativas de maior relevância a serem
implementadas e continuadas nesse próximo período serão:
- Seguimento nos processos de Registro e Credenciamento e
respectivas prestações de contas em Conselhos e Órgãos
Governamentais nos níveis: municipal, estadual e federal
- Automação de processos de Gestão com implantação de sistema
informatizado
- Implementação de processos de acompanhamento e avaliação de
projetos e programas culturais e sociais
- Adequação da estrutura funcional com a contratação de recursos
humanos necessários às novas demandas e atividades
- Manutenção de Ação Judicial de recuperação de imóvel da
Fundação, em São Paulo, em virtude de inadimplência de locatário
- Continuidade na implementação de Portal na Internet e intranet
visando melhoria de comunicação e atividades em equipe.

- Elaboração de relatórios gerenciais e de acompanhamento de
programas e projetos.
- Elaboração de relatório anual circunstanciado de atividades.
- Elaboração de relatórios e prestações de contas ao Conselho
Curador da Fundação, Órgãos Governamentais e Min. Público (SICAP)
- Planejamento orçamentário e de atividades - período 2008/ 2009
3. REDIRECIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS
As atividades que vinham sendo realizadas no âmbito social sofreram
mudanças e/ ou solução de continuidade. Os programas de ação
direta, apoio institucional e bolsas de estudo estão sendo
gradualmente reduzidos e substituídos por ações dirigidas e
relacionadas ao programa Mulheres de Talento, programa próprio
de atuação social da Fundação.
Nesse exercício, ainda serão destinados para manutenção desses
programas os seguintes recursos:
- ação direta: na saúde e assistência social: R$10.000,00
- bolsas de estudo: com 12 beneficiários, perfazendo R$100.000,00
- apoio institucional: total de R$ 80.000,00
4. CONTINUIDADE E DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA
“MULHERES DE TALENTO”
A Fundação Stickel estará dinamizando em 2008 o programa
"Mulheres de Talento" iniciado em 2007, que tem como meta o
aumento de oportunidades ao desenvolvimento humano e melhoria
de qualidade de vida à mulher jovem, em situação de vulnerabilidade
social e que esteja vivendo a experiência de uma maternidade
precoce. Nesse programa se criará núcleos de atendimento direto em
áreas de alta vulnerabilidade social, sendo que o primeiro está em
fase de implantação na Vila Brasilândia, considerado um dos bairros
com maior índice de vulnerabilidade juvenil e de menor IDH (índice

de Desenvolvimento Humano) da Grande São Paulo. Está destinado
no atual exercício o montante de R$400.000,00 ao programa.
5. CONTINUIDADE DE PROJETOS INICIADOS
Os projetos culturais iniciados anteriormente, quando não concluídos
no exercício previsto, serão continuados até sua implantação. Exceto
se a oportunidade, operacionalidade ou relevância dos mesmos
deixarem de existir. O valor destinado ao conjunto desses projetos
em curso no orçamento 2008 é de R$145.000,00.
Nesse exercício serão continuados os seguintes projetos:
- Projeto Escola Brasil – projeto de pesquisa e construção de banco
de dados de referência sobre esse importante movimento artístico
nacional, com manutenção de base de dados e disponibilização para
consulta assistida para pesquisadores interessados.
- Distribuição de Livros - projeto de distribuição gratuita de
publicações de editadas pela Fundação Stickel e doações recebidas, a
instituições de ensino, bibliotecas, museus e congêneres.
- Coleção Martha e Erico Stickel - que tem como objetivo, o
término de levantamento, organização e catalogação de acervo
formado ao longo de 50 anos por Martha e Erico Stickel, instituidores
da Fundação.
6. PREVISÃO DE NOVOS PROJETOS PARA 2008
Estão previstos quatro novos projetos a serem iniciados em 2008
pela Fundação Stickel com gastos orçados em R$75.000,00. A
escolha dos mesmos se deu com base nas análises das diversas
demandas e oportunidades surgidas em 2007 e em planejamento
estratégico institucional. Foi definida também, como principal
estratégia para implantação desses projetos, a busca de parcerias
para realização conjunta a outras instituições.
Os projetos previstos são:

- Itinerância da Exposição Rouxinol 51 – viagem da exposição
sobre o importante movimento artístico paulista - Escola Brasil:,
promovida pela Fundação e ocorrida em 2006, à cidade de Belo
Horizonte - MG. Está prevista sua realização em Agosto de 2008
- Publicação Escola Brasil: – participação na produção, edição e no
lançamento de livro Escola Brasil:, publicação resultante da
finalização da primeira etapa de pesquisa sobre esse movimento
artístico dos anos 70, que será desenvolvido ao longo de 2008.
- Publicação Boi – participação na produção, edição e lançamento
do livro com obras do artista Boi, pseudônimo do pintor, desenhista e
escultor José Carlos “Boi” Cezar Ferreira, que será realizado no
segundo semestre de 2008.
- Projeto “Meninos de Talento” – estudo e desenvolvimento
preliminar de projeto social voltado ao público jovem masculino
visando a sua capacitação e colocação no mercado de trabalho,
através de estágios profissionalizantes em oficinas de restauro de
carros especiais e antigos.
7. DESENVOLVIMENTO E INCREMENTO DE PROJETOS EM
PARCERIA
A partir do exercício de 2007 a estratégia principal de atuação da
Fundação passou a ser através do desenvolvimento de parcerias e
pela organização de programas conjuntos e relacionais. Essa decisão
se fundamentou nos princípios de eficiência, eficácia e efetividade ao se ampliar atuação, fazer uso de sinergias e fortalecer a condição
da sustentabilidade institucional e dos projetos. Para alcançar esses
objetivos em 2008 realizará um grande esforço institucional através
de: intensificação do trabalho de Assessoria de Imprensa e de
Relações Públicas, elaboração e difusão de Material Promocional,
dinamização e divulgação do Portal Fundacional e uso de ferramentas
modernas informacionais e de cadastro, além da dinamização de área

interna específica para Captação de Recursos e desenvolvimento
de trabalho com voluntariado.
Estão em andamento em caráter multilateral os seguintes projetos:
- Programa Ação Família – está prevista a participação em edital
para obtenção de conveniamento com a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) em seu Programa
Ação Família para atendimento integrado de famílias em situação de
alta e muito alta vulnerabilidade social da cidade de São Paulo.
- Evento Dia de Fazer a diferença – está prevista a repetição desse
evento ocorrido em 2007, que é o maior evento de mobilização para
ações sociais simultâneas do país, com a participação de milhões de
voluntários. É um dia no ano em que o Brasil se une para fazer a
diferença na vida de pessoas e comunidades, com a realização de
milhares de projetos sociais em centenas de cidades. É a ação do
voluntário como protagonista da transformação social.
- Projeto Contos e Rimas para Meninos e Meninas – através de
eventos sócio-educativos, com apresentação musical e treinamento
para professores e alunos, utilizando o livro de estórias e músicas
“Rimas para Meninos e Meninos”, em escolas públicas infantis e
entidades sociais que lidam com crianças carentes.
Além dos projetos acima mencionados, a Fundação poderá destinar
recursos visando apoiar e empreender participação em eventos e
produções culturais relevantes e dentro do foco de sua atuação.
O dispêndio total previsto para 2008
ADMINISTRAÇÃO
CULTURAL
SOCIAL
INVESTIMENTO
Total
Gastos mensais previstos

R$ 650.000,00
R$ 570.000,00
R$ 1.020.000,00
R$ 100.000,00
R$ 2.340.000,00
R$ 195.000,00

27,8%
24,4%
43,6%
4,3%
100,0%

