FUNDAÇÃO STICKEL
PLANO DE TRABALHO 2010

1. INTRODUÇÃO
A Fundação Stickel em 2010 fará o realinhamento de seus programas, tanto sociais como
culturais, de acordo com um novo slogan - Arte e Desenvolvimento Social, em
obediência aos ditames jurídico-institucionais e técnicos hodiernos. O foco dessas
mudanças será tornar mais eficientes e efetivas as atividades finalísticas e mais
impactantes os resultados das mesmas.

2. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Para cumprir adequadamente sua missão e executar esse Plano de Trabalho, a
instituição contará com estrutura administrativa e equipe técnica adequada e
especializada.
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
adequação técnico-programática e respectivas prestações de contas em Conselhos,
Órgãos Governamentais e Instituições competentes
- 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 e de relatórios e
prestações de contas ao Conselho Curador da Fundação, Órgãos Governamentais e
Ministério Público (SICAP)
- Planejamento orçamentário e de atividades - período 2010/ 2011
- Continuidade e implementação de Planejamento Estratégico iniciado em 2008
- Manutenção de Ações Judiciais de Recuperação de Perdas referente a imóveis - em
São Paulo - sito na Rua Henrique Martins, e em Campos do Jordão – sito na Rua
Brigadeiro Jordão

Estão previstos gastos com a estrutura administrativa e de apoio de R$ 440.000, 00, além
de R$ 100.000,00 com departamento jurídico e manutenção de imóveis e R$ 200.000,00
em investimentos

3. REDIRECIONAMENTO DE PROGRAMAS
Os programas de apoio institucional e bolsas de estudo estão sendo gradualmente
reduzidos e substituídos por ações dirigidas e relacionadas aos outros programas sociais.
Nesse exercício serão destinados para manutenção desses programas os seguintes
recursos: bolsas de estudo: R$100.000,00 e apoio institucional: R$ 100.000,00

4. CONTINUIDADE E DINAMIZAÇÃO DA ATUAÇÃO SOCIAL NA BRASILÂNDIA
A Fundação Stickel estará dinamizando em 2010 sua atuação comunitária na Vila
Brasilândia – Zona Norte de São Paulo, através de três programas: Mãe Adolescente,
Mulheres de Talento e Jovens de Talento. Destinando a cada deles, respectivamente,
R$160.000,00, R$180.000,00 e R$560.000,00, perfazendo um total de R$860.000,00.
Programas esses, sucintamente descritos a seguir:
Mãe adolescente: os altos índices de gravidez na adolescência registrados na Vila
Brasilândia levaram a se a criar o programa para ajudar essas jovens a lidarem com a
maternidade. Em parceria com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) serão
desenvolvidas atividades de socialização, melhoria da autoestima, primeiros cuidados
com o bebê e cursos de produção de enxoval, que servirão como capacitação para
geração de renda em casa.
Jovens de Talento: Neste programa se oferecerá para jovens em situação de
vulnerabilidade social, de ambos os sexos, gratuitamente, cursos profissionalizantes com
escolas e profissionais reconhecidos, com objetivo de melhorar seus currículos e suas
chances no mercado de trabalho. Alguns desses cursos serão realizados por artistas
patrocinados pela Fundação e representarão suas contrapartidas no projeto Acreditando
nas Pessoas.
Mulheres de Talento: existente desde 2007, agora será reformulado e se destinará às
mulheres com mais de 35 anos, buscará a criação de grupos de geração de renda,
capacitando pessoas para um ofício, para a gestão e formalização de um
empreendimento, além de apoio no seu desenvolvimento pessoal. A metodologia de
gestão e desenvolvimento do negócio será uma parceria entre Fundação Stickel e ITCP –
FGV (Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Fundação Getúlio Vargas).

5. REPOSICIONAMENTO RELATIVAMENTE A CONVÊNIOS COM PODER PÚBLICO
A interrupção do convenio com a Prefeitura Municipal de São Paulo, através do PAF –
Programa Ação Família da SMADS – Secretaria Municipal de Desenvolvimento e
Assistência Social, ocorrida ainda em 2009, sinaliza um novo direcionamento estratégico
da Fundação, qual seja, a não captação de recursos públicos diretamente. No entanto,
continuará realizando convênios para desenvolvimento de ações conjuntas, dentro dos
programas e que possam ser mutuamente úteis, quando não envolverem o recebimento
de recursos financeiros diretos.
Na área cultural, permanecerá linha de desenvolvimento de fundos e incentivos
governamentais, mormente a Lei Rouanet para publicações e eventos

6. AÇÕES NA ÁREA CULTURAL
O dispêndio previsto em toda área cultural nesse exercício será de R$ 400.000,00, e se
dará com a continuidade de exposições, publicações e eventos e o inicio de dois novos
programas: Acreditando nas Pessoas e Cultura na Comunidade. Que os
descrevemos, sinteticamente como estão planejados:
Acreditando nas Pessoas - cujo objetivo é apoiar e promover artistas contemporâneos
que atuem na cidade de São Paulo. Em contrapartida, estes artistas se comprometem a
contribuir com as comunidades socialmente vulneráveis atendidas pela instituição,
ministrando cursos e palestras em programas da Fundação.
Cultura na Comunidade - a democratização da cultura e da arte é um principal objetivo
deste projeto. Que dará oportunidade às comunidades de alta vulnerabilidade social de
novas visões de mundo, além de inclusão no mundo das artes, por meio de ações locais.
Nesse exercício, estão previstos o realinhamento e a descontinuidade dos seguintes
projetos e programas:
- Projeto Escola Brasil – projeto de pesquisa e construção de banco de dados de
referência sobre esse importante movimento artístico nacional. Será disponibilizado para
instituições interessadas, em parceria
- Programa Educativo – será reformulado e se integrará aos novos programas, com
objetivo de fomentar a cultura na comunidade.
- Programa Distribuição de Livros – será descontinuado e acervo existente será
disponibilizado até o seu final sem reposição.

7. DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Para melhor alcançar os objetivos previstos para 2010 se realizará um grande esforço
institucional através de: intensificação do trabalho de Assessoria de Imprensa e de
Relações Públicas, elaboração e difusão de novo Material Promocional, reformulação e
divulgação do Portal Fundacional e uso de ferramentas modernas informacionais e de
cadastro, e da dinamização de área interna específica para Captação de Recursos e
desenvolvimento de voluntariado.
Gastos com marketing, ações de captação de recursos e relações institucionais estão
provisionados em R$ 200.000,00

A Síntese de dispêndios e receitas previstos para 2010
I. DISPÊNDIOS
ADMINISTRAÇÃO
ÁREA CULTURAL
ACREDITANDO NAS PESSOAS
CULTURA NA COMUNIDADE
EXPOSIÇÕES/ PUBLICAÇÕES/ EVENTOS
ÁREA SOCIAL
MÃE ADOLESCENTE
JOVENS DE TALENTO
MULHERES DE TALENTO
BOLSAS
APOIO INSTITUCIONAL
DESP. COM IMÓVEIS E JURÍDICO
INVESTIMENTOS
MARKETING E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Total dos Dispêndios

R$ 440.000,00
R$ 400.000,00
(R$ 150.000,00)
(R$ 150.000,00)
(R$ 100.000,00)
R$1.060.000,00
(R$160.000,00)
(R$180.000,00)
(R$520.000,00)
(R$100.000,00)
(R$100.000,00)
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00
R$200.000,00
R$ 2.400.000,00

18,3%
16,7%
6,3%
6,3%
4,2%
44,2%
6,7%
7,5%
21,7%
4,2%
4,2%
4,2%
8,3%
8,3%
100,0%

II. FONTES
RECURSOS PRÓPRIOS
RECURSOS DE TERCEIROS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Total das Receitas

R$ 2.300.000,00
R$ 100.000,00
(R$ 100.000,00)
R$ 2.400.000,00

95,8%
4,2%
4,2%
100,0%

Gastos mensais previstos

R$ 200.000,00

