PLANO DE TRABALHO 2009

1. INTRODUÇÃO
A Fundação Stickel em 2009 dará prosseguimento à sua atuação sócio-cultural, como
prevista em sua missão. Na área da assistência social, com a continuidade do Programa
Mulheres de Talento e o prosseguimento da parceria com a Secretaria Municipal de Ação
e Desenvolvimento Social de São Paulo através do programa Ação Família – viver em
comunidade - e na segmentação cultural, através de programas alinhados ao processo
contínuo de integração e sinergia das áreas finalísticas da Fundação.

2. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Para cumprir adequadamente seus objetivos e execução desse Plano de Trabalho, a
instituição necessitará de eficiente estrutura administrativa e equipe técnica eficaz e
especializada. Em função disso, serão mantidas as diretrizes adotadas em 2008.
As atividades administrativas de maior relevância a serem implementadas e continuadas
nesse próximo período serão:
- Seguimento e manutenção dos processos de Registros e Credenciamentos e
respectivas prestações de contas em Conselhos e Órgãos Governamentais.
- Automação de processos de Gestão com implantação de sistemas informatizados
- Continuidade na implementação de processos de acompanhamento e avaliação de
projetos e programas culturais e sociais
- Adequação da estrutura funcional e contratação de recursos humanos necessários às
novas demandas e atividades
- Elaboração de relatórios gerenciais, contábeis e financeiros 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 Ministério Público (SICAP)
- Planejamento orçamentário e de atividades - período 2009/ 2010
- Continuidade e implementação de Planejamento Estratégico iniciado em 2008
- Manutenção de Ação Judicial de recuperação de imóvel da Fundação, em São Paulo
- sito na Rua Henrique Martins, em virtude de inadimplência de locatário e de recuperação
de perdas referente ao imóvel de Campos do Jordão – sito na Rua Brigadeiro Jordão

Estão previstos gastos com a estrutura administrativa e de apoio de R$ 480.000, 00, além
de R$ 100.000,00 com departamento jurídico e manutenção de imóveis e R$ 70.000,00
em investimentos

3. REDIRECIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS
Os programas de apoio institucional e bolsas de estudo estão sendo gradualmente
reduzidos e substituídos por ações dirigidas e relacionadas ao programa Mulheres de
Talento.
Nesse exercício serão destinados para manutenção desses programas os seguintes
recursos:
- bolsas de estudo: R$100.000,00 para 12 beneficiários e mais R$ 30.000,00 para o
programa Mulheres de Talento, perfazendo R$130.000,00
- apoio institucional: estimativa de R$ 100.000,00

4. CONTINUIDADE E DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA “MULHERES DE TALENTO”
A Fundação Stickel estará dinamizando em 2009 o programa "Mulheres de Talento" que
iniciado em 2007, tem como objetivo 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 maternidade precoce. Em seu primeiro
núcleo localizado na Vila Brasilândia, além da continuidade dos programas de
atendimento e capacitação, nesse exercício serão destinadas às participantes, bolsas de
estudos e de ajuda à manutenção, seguindo critérios estritos de participação e
aproveitamento no programa.
A partir de 2009, todos os apoios concedidos e projetos desenvolvimento na área cultural
pela Fundação terão como contrapartida dos artistas envolvidos, trabalho voluntário no
programa Mulheres de Talento
Estará destinado no atual exercício o montante de R$420.000,00 ao programa.

5. PROSSEGUIMENTO DO PROGRAMA AÇÃO FAMÍLIA
Nesse exercício, haverá o prosseguimento do programa Ação Família em parceria com a
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. O Programa
tem o objetivo de atuar em rede e parceria com a comunidade para atender às famílias, a
participação da Fundação se dará através do atendimento de 1.200 famílias em situação
de alta e muito alta vulnerabilidade social da região da Vila Brasilândia, zona norte da

cidade de São Paulo. Está previsto um recebimento de cerca de R$500.000,00 de fontes
públicas para fazer frente aos gastos deste programa e a contrapartida da Fundação,
além de todo envolvimento da estrutura organizacional e gestão será de cerca de
R$150.000,00

6. AÇÕES NA ÁREA CULTURAL E SÓCIO-CULTURAL
O dispêndio previsto em toda área cultural nesse exercício é de R$ 300.000,00, e se dará
em ações de apoio e parceria para realização de exposições, edição de livros e
estruturação de eventos
Nesse exercício, está prevista a continuidade dos seguintes projetos sócio-culturais:
- 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.
Serão realizadas entrevistas e vídeos com os artistas Dudi e Gilda Maia Rosa e
prosseguirá a divulgação desse projeto junto a escolas de arte e públicos afins
- Educativo – serão continuadas as oficinas culturais e visitas monitoradas com
participantes do programa Mulheres de Talento e do programa Ação Família
- Distribuição de Livros – prosseguirá o projeto de distribuição gratuita de publicações
editadas pela Fundação Stickel e doadas com esse fim, a instituições de ensino,
bibliotecas, museus e congêneres.
- Itinerância de exposições: Rouxinol 51 e Juan Esteves – viagens dessas exposições
já realizadas e custeadas pela Fundação, que tem como demanda apenas a logística e
necessidade de parceria local para suas realizações.
- 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,
prevista para o segundo semestre de 2009.
O valor destinado ao conjunto desses cinco projetos em curso é de R$100.000,00.

7. NOVOS PROJETOS
Estão previstos quatro novos projetos a serem apoiados pela Fundação Stickel
na área sócio-cultural e gastos orçados em R$100.000,00. Foi definida como
principal estratégia para implantação desses projetos, a busca de parcerias
para realização conjunta com a participação de outras instituições.

Os projetos previstos são duas exposições de artes plásticas, o lançamento de
um livro de artes e o desenvolvimento e execução de projeto educativo de
visitas monitoradas e oficinas com artistas junto às escolas da rede pública da
Vila Brasilandia, envolvendo alunos e professores do ensino fundamental.

8. DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DE CAPTACAO DE RECURSOS
Para melhor alcançar os objetivos previstos para 2009 se 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.
Gastos com marketing e relações institucionais estão provisionados em R$ 150.000,00

A Síntese de dispêndios e receitas previstos para 2009

I. DISPENDIOS
ADMINISTRAÇÃO

R$ 480.000,00

18,5%

AREA CULTURAL

R$ 300.000,00

11,5%

R$1.300.000,00

50,0%

MULHERES DE TALENTO

(R$420.000,00)

16,2%

ACAO FAMILIA

(R$650.000,00)

25,0%

BOLSAS

(R$130.000,00)

5,0%

APOIO INSTITUCIONAL

(R$100.000,00)

3,8%

R$200.000,00

7,7%

CONTINUIDADE

(R$100.000,00)

3,8%

NOVOS PROJETOS

(R$100.000,00)

3,8%

R$ 100.000,00

3,8%

INVESTIMENTOS

R$ 70.000,00

2,7%

MARKETING E RELACOES INSTITUCIONAIS

R$150.000,00

5,8%

AREA SOCIAL

PROGRAMAS SOCIO-CULTURAIS

DESP. COM IMOVEIS E JURÍDICO

Total dos Dispêndios

R$ 2.600.000,00

100,0%

II. FONTES
R$ 1.900.000,00

73,1%

R$ 700.000,00

26,9%

Convênios

(R$ 500.000,00)

19,2%

Captação de Recursos

(R$ 200.000,00)

7,7%

R$ 2.600.000,00

100,0%

Recursos Próprios

Recursos de Terceiros

Total das Receitas

Gastos mensais previstos

R$ 216.700,00

