PLANO DE TRABALHO 2013

1. INTRODUÇÃO
A Fundação Stickel atuará em 2013 com estrutura de gestão enxuta e com projetos 100%
alinhados com sua missão.
2. PARCERIAS
Consolidação e aprofundamento da parceria com o Programa Fábricas de Cultura da
Secretaria de Estado da Cultura, em particular com a Fábrica de Cultura da Vila Nova
Cachoeirinha, na qual se desenvolvem hoje os projetos da Fundação.
Manutenção do projeto "Desafios Impaes 2012/2013" com as instituições parceiras, IMPAES
- Instituto Minidi Pedroso de Arte e Educação Social e CENPEC - Centro de Estudos e
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária.
3. COMUNICAÇÕES
Desenvolvimento de projeto estratégico de comunicações, que dará suporte para a divulgação
sistemática da atuação da Fundação, sua missão e projetos, bem como fornecerá subsidios
para a Captação de Recursos.
4. CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Contratação do IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social para
realização de Estudo de Viabilidade para a Captação de Recursos - Diagnóstico. A partir do
resultado deste estudo será estruturada área de captação de recursos, fundamental para o
crescimento da Fundação em novos projetos.
5. PROJETOS
Dar sequência aos projetos já operados pela Fundação e alinhados com sua missão:
- Exposição das fotos dos alunos de Arnaldo Pappalardo e Lucas Cruz.
- Curso de fotografia "Um olhar sobre a Cachoeirinha" - com Arnaldo Pappalardo e Lucas
Cruz.
- Curso "Aproximações com a Arte" - parceria CENPEC - IMPAES.
- Curso "Pintura por Desconstrução" com Vera Martins.
- Projeto Memória da Fundação Stickel
6. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Dar continuidade às atividades administrativas rotineiras, com destaque para:
- Elaboração da agenda de reuniões do Conselho Curador e do Conselho Fiscal,
encaminhamento aos órgãos competentes das atas de reunião.
- Seguimento e manutenção dos processos de Registros e Credenciamentos e respectivas
prestações de contas em Conselhos e Órgãos Governamentais.
- 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

- Manutenção de ações Judiciais de recuperação de perdas referentes ao imóvel da R.
Henrique Martins, São Paulo em virtude de inadimplência de locatário e referente ao imóvel
da R. Brigadeiro Jordão, Campos do Jordão, em virtude de danos provenientes do abandono
do imóvel pelo comodatário.
7. ORÇAMENTO
Após constantes esforços para a redução de despesas que vem sendo empreendidos desde
2011, propomos orçamento para 2013 no nível mínimo para a manutenção dos projetos:
R$1.800.000,00
Contaremos também com recursos de terceiros já contratados com o IMPAES no montante de
R$90.000,00

