Planejamento Estratégico (2012-2014)

Metas

Ação?

O quê?

Onde

Período

Recursos

Gestão
Linha de atuação

Curso para gestores – Estatuto, Terceiro Setor, Legalidade, Competências.
Atualizar o conteúdo do Curso EAD de Capacitação de Gestores de Entidades do 3º Setor:da Fundação
à Certificação, contendo orientações para as Entidades, quanto à formalização de processos para
fundação, filiação e obtenção de títulos junto a órgãos públicos que viabilizem a apresentação de
projetos para captação de recursos.
(Impacta também na Descentralização)

Uniapae-EAD
Jurídico
Uniapae
Comunicação

Criar conteúdo do Curso EAD - Curso de Capacitação de Gestores da Rede Apae - Da denúncia a
intervenção: superação das adversidades por meio de uma gestão qualificada.
(Impacta também na Unicidade de ações e Descentralização)
Criar Coordenação de Defesa de Direitos constituída por profissionais militantes nas diversas áreas de
atenção a pessoa com deficiência para estudo e aprofundamento das legislações de interesse dessa
parcela da população.
(Impacta também na Unicidade de ações e Descentralização)
Estruturar Oficina de Fundação de novas Apaes colocando sua implementação a disposição das Feapaes
(Impacta também na Unicidade de ações e Descentralização)
Participação da Procuradoria nos Conselhos Nacionais na condição de suplente, mas com participação
assídua nas reuniões, visando disponibilizar e orientar a rede quanto ao conteúdo das discussões que
envolvem as políticas públicas de atenção às pessoas com deficiência;
(Impacta também na Unicidade de ações e Descentralização)
Orientar a criação nas Feapaes de departamentos ou coordenações de apoio jurídico, com a
participação de advogados voluntários, para prestação de atendimento jurídico voltado as pessoas com
deficiência e suas famílias. Articulação com Faculdades de Direito e Advogados locais.
(Impacta também na Descentralização)

Jurídico
Uniapae
Comunicação
Jurídico

Fevereiro

Fenapaes /
Uniapae

Março

Fenapaes

Jurídico

Março/Abril

Fenapaes

Jurídico

Ano Todo

Fenapaes

Jurídico

Maio/Junho

Fenapaes

Março/Abril

Matrículas
Fenapaes /
Uniapae

Treinamento e
capacitação

Avaliação e
controle

Implantação de informativo bimestral intitulado Sala de Soluções Informa, para maior visibilidade e
publicidade de nossa linha de atuação.
Desenvolvimento de metas de qualidade a serem atingidas pelas Apaes e sugestão de modelo de
gestão com foco na Política de Atenção Integral e Integrada para as Pessoas com Deficiência Intelectual
e Múltipla(Curso/Consultorias)

Cursos técnicos relacionados à implementação da Política com foco no atendimento das Apaes –
Educação, Saúde, Assistência Social e Defesa de Direitos.
Publicações: Criação de manuais e livros, publicação de artigos técnicos e científicos relacionados aos
cursos técnicos para implementação da Política voltados para as áreas de atuação das Apaes. Poderão
ser publicados de forma digital e/ou impressa. Os digitais poderão ser veiculados no site
www.apaebrasil.org.br e no site da Uniapae. Quando for o caso poderemos solicitar seu registro na
Biblioteca Nacional, para figurarem com produção intelectual do movimento apaeano (ISBN ou ISSN).
Fórum de observação das ameaças e oportunidades do cenário do 3º setor e seu impacto nas
Apaes.Este Fórum deverá servir com um instrumento da gestão conhecido com análise swot, que serve
para fazer a análise de cenário/ambiente, onde são apontados os riscos e oportunidades do
contexto/mercado que a instituição está inserida. O grupo que comporá o fórum de observação não
terá como função apontar soluções para os eventuais problemas, mas simplesmente nos informar de
sua existência, assim como as oportunidades observadas. Os integrantes do Fórum deverão ser
apaeanos que tenham conhecimento de nossa organicidade e devem ocupar cargos estratégicos na
administração pública e privada, nas áreas da educação, assistência social, saúde. O seu trabalho será o
de nos informar das oportunidades e ameaças que conseguem observar e para tal serão provocados,
via e-mail, para postarem estas informações em fórum digital que ficará disponível para este grupo na
intranet do Apae em Rede ou no site da Uniapae-EAD.
Criação de sistema de avaliação e certificação das filiadas quanto às metas de qualidade e modelos de
gestão preconizados pela Fenapaes em consonância com a legislação vigente no Brasil, no exterior e na
inteligência apaeana – Por adesão.

Sala de Soluções

Ano todo

Fenapaes

Diretoria
Conselho de
Administração
Uniapae
Comunicação
Jurídico
Uniapae-EAD
Comunicação
Uniapae
Captação de
recursos
Comunicação
Apae em Rede
Jurídico
Uniapae
Apae em Rede
Administrativo
Sala de Soluções

Fenapaes
Feapaes
Voluntários
Matrículas

Uniapae
Comunicação

Fenapaes
Feapaes
Matrícula

Matrículas
Fenapaes

Fenapaes
Feapaes

Automonitoramento e Certificação ISO 9001/2008 Fenapaes

Encaminhar às procuradorias jurídicas das Federações Estaduais instrumento de monitoramento
elaborado pela Fenapaes, marcando-se prazo para devolução, com o objetivo de consultá-las sobre sua
organização e demandas, para subsidiar o planejamento adequado que supra as deficiências
encontradas, fortalecendo-as;
(Impacta também na Unicidade de ações e Descentralização)
Fornecer manual de fundação para os novos Presidentes das Federações das Apaes dos Estados
contendo orientações para fundar e filiar uma Apae.
(Impacta também na Unicidade de ações e Descentralização)
Elaboração de planilhas de atendimento telefônico mais simples e objetivas a serem alimentadas por
cada atendente e ao final de cada mês a coordenadora fará a tabulação dos dados para avaliação e
monitoramento.
Agrupar todas as planilhas relativas aos atendimentos em uma só, que serão alimentadas
individualmente.
Reuniões semanais para despacho relativo às atividades desenvolvidas, momento de tira dúvidas e
troca de ideias sobre os fatos ocorridos na semana.

Consultoria
externa
Fenapaes
Conselho
Diretoria
Jurídico

Fenapaes

Fevereiro/març
o

Fenapaes

Jurídico

Março

Fenapaes

Sala de Soluções

Ano todo

Fenapaes

Sala de Soluções

Ano todo

Fenapaes

Sala de Soluções

Ano todo

Fenapaes

Informação e
Referência

Promoção de pesquisas sobre o movimento apaeano com foco nas questões que envolvem as pessoas
com deficiência. Sugestão de pesquisas a serem realizadas:
 Reedição da pesquisa Atualizações de Informações Sobre Escolas Especiais na Rede Apaeana.
 Promover pesquisa junto a rede Apae sobre quais soluções de informática/TI as filiadas estão
carentes e realizar estudo de viabilidade no intuito de buscar soluções possíveis com os recursos
do Apae em Rede.
 Pesquisa sobre as áreas de atuação da Apae buscando saber quais os tipos de deficiência são
atendidas, quais programas estão implementados, qual a situação jurídica e administrativa e
etc..
 Pesquisa sobre o Desenvolvimento Intelectual da Pessoa com Deficiência Intelectual a partir da
Neurociência.
 Estatização dos movimentos sociais – Um apanhado histórico sobre o relacionamento dos
movimentos sociais no Brasil e a crescente interferência do Estado no 3º setor.
(Impacta também na Unicidade de ações e Descentralização)

Uniapae
Comunicação
Apae em Rede
Conselho
Diretoria
Feapaes

Fenapaes

Apae em Rede
Informática
Comunicação

Fenapaes

Disponibilizar questionário na Reunião do Conselho de Administração simples e objetivo para conhecer
a realidade dos procuradores jurídicos das Federações das Apaes dos Estados.
(Impacta também na Unicidade de ações e Descentralização)

Jurídico
Informática
Comunicação
Sala de Soluções
Jurídico
Informática
Comunicação
Sala de Soluções

Atualizar os dados dos procuradores jurídicos das Federações das Apaes dos Estados em razão das
novas diretorias eleitas;
(Impacta também na Unicidade de ações e Descentralização)

Março

Fenapaes

Março/Abril

Fenapaes

Infraestrutura

Elaborar e disponibilizar no site cartilha de direitos difusos com os principais pontos referentes à
pessoa com deficiência de forma simples;
(Impacta também na unicidade de ações)

Jurídico

Agosto

Fenapaes

Publicar os Estatutos das Apaes, Federações das Apaes dos Estados e Federação Nacional das Apaes;
(Impacta também na Unicidade de ações e Descentralização)
Disponibilizar Modelo de Mandado de Segurança para obtenção do CEBAS no prazo determinado pela
Lei nº 12.101/2009, Decreto 7.237/2010 e Instruções Normativas, cujo processo de Concessão do
CEBAS não tenha sido analisado em tempo hábil pelo órgão certificador;

Jurídico

Abril/Maio

Fenapaes

Jurídico

Abril/Maio

Fenapaes

Atuar no projeto de elaboração da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
comentada pelos autodefensores das Apaes.

Jurídico
Uniapae

Indefinido

Fenapaes

Contato com as Apaes que mantêm pouco contato com a Fenapaes (buscar os motivos e nos
colocarmos à disposição)
Criar um banco nacional de doações para que as Apaes possam cadastrar material que desejam doar
para outras filiadas. O cadastramento seria feito pelas próprias filiadas e a divulgação para a rede a
cargo Fenapaes.

Sala de Soluções
Comunicação
Comunicação
Informática
Captação de
recurso
Apae em Rede
Jurídico

1º semestre

Fenapaes
Fenapes

Pessoal Fenapaes

 Organização estrutural do Departamento de Pessoal, utilizando arquivos e pastas variados,
identificados por setores e conservados em local restrito;
 Implementação do Banco de Horas, visando um controle efetivo da jornada de trabalho e
compensação de horas;
 Controle eficaz do Ponto dos funcionários para levantamento de faltas, atrasos e descontos;
 Finalização da complementação e atualização de dados pessoais e financeiros no Sistema Fortes;
viabilizando um rápido e completo acesso aos históricos dos funcionários;
 Alteração do Sindicato Senalba pelo SINTIBREF;
 Substituição de Convenção Coletiva de Trabalho por Acordo Coletivo de Trabalho para melhor
atender às especificidades da instituição;
 Controle efetivo dos exames médicos dos funcionários (periódicos e ocupacionais) visando o
aumento da produtividade e redução de futuras licenças médicas;
 Utilização do Quadro de Avisos, com a finalidade de manter os funcionários cientes sobre períodos
de férias, folgas, aniversários, etc.;
 Comunicação interna, visando a troca de informações relativas ao Departamento de Pessoal e de
interesse dos funcionários a fim de evitar conflitos;
 Implementação da Análise e Descrição de Cargos para auxílio nos diversos processos de gestão de
pessoal, tais como: Recrutamento, Seleção, Avaliação de Desempenho, Treinamento, Saúde
Ocupacional e Remuneração;
 Parceria com o SESC através do SINTIBREF;
 Inserção de Prática de Ginástica Laboral visando a promoção da saúde e a melhoria das condições de
trabalho.

Departamento
pessoal

Fenapaes

Unicidade de ações
Conhecimento /
Comprometimento

Vivência com o estatuto
Vivência com a Política de Atenção Integral e Integrada para as Pessoas com Deficiência Intelectual e
Múltipla

Uniapae
Jurídico
Sala de Soluções
Comunicação

Conteúdo Nacional
para os portais do
Apae em Rede

Consolidar o projeto de criação de um conteúdo nacional para ser veiculado nos sites das Apaes filiadas
ao Apae em Rede que estiverem com seus sites sem conteúdo, ou com dificuldades de manter um bom
nível de informação. Universalizar a disponibilidade dos sites do Apae em Rede para as filiadas. Criar os
cursos de capacitação para utilização dos novos sistemas na Uniapae.
O projeto Imagem Inclusiva tem como objetivo capacitar profissionais da área de fotografia sobre as
questõesda deficiência intelectual para que possam produzir fotos com olhar específico para as
pessoas com deficiência criando assim mais um espaço de inclusão. Criar um banco de imagens sobre
as Apaes de todo o Brasil, Famílias e pessoas com deficiência e disponibilizar para eles e também para
as instituições é outro objetivo.

Comunicação
Apae em Rede
Informática

Projeto Imagem
Inclusiva

Criar o mailing
expandido da
Fenapaes

Buscar caminhos para criação de um banco de dados das Apaes com registros de seus funcionários,
atendidos e suas famílias. Atualmente o banco de dados da Fenapaes abrange apenas a diretoria.

Uniapae
Jurídico
Comunicação
Sala de soluções
Administrativo
Logística
Uniapae
Informática
Comunicação
Administrativo e
Logística

Fenapaes

Fenapaes
Fotógrafo
Parceiro

Fenapaes

Reunião da
Diretoria Executiva/
Conselho de
Administração :

 Planejamento, organização e execução. Previsto: 01/03/2012 a 02/03/2012 – Hotel Naoum
Express – Brasília/DF;

Administrativo
Captação

 Planejamento, organização e execução .Previsto :12/07/2012 a 13/07/2012 – Hotel Naoum Express
– Brasília/DF;
 Planejamento, organização e execução. Previsto: 29/11/2012 a 30/11/2012 – Hotel Naoum
Express – Brasília/DF.
 Negociar junto a rede hoteleira um pacote com tarifas especiais para as reuniões acima.

Reuniões com as
Apaes das Regiões:
(Sudeste, Nordeste,
Norte, CentroOeste e Sul)

 Planejamento, organização e execução.

Administrativo

 Previsão de realização:
 Sudeste: 25 de abril – São Paulo, 27 de abril Espírito Santo/Rio de Janeiro e 28de abril – Minas
Gerais = 825 Apaes + 04 Federações
 Nordeste: 24 e 25 de maio = 254 Apaes + 08 Federações
 Norte: 28 e 29 de junho = 120 Apaes + 04 Federações
 Centro-Oeste: 26 e 27 de julho = 159 Apaes + 04 Federações
 Sul: 30 e 31 de agosto = 739 Apaes + 03 Federações

Organização e
execução da XX
Olimpíada Nacional
das Apaes –
Maringá/PR – Data
a definir

Juntamente com o Coordenador Nacional de Eventos, Federação das Apaes do Estado do Paraná e
Apae de Maringá/PR – Planejamento, Organização e Execução da XX Olimpíada Nacional das Apaes:
Hospedagem, Alimentação, Transporte, Infraestrutura física e de recursos humanos.

Administrativo

Reestruturação da
Biblioteca Alda
Moreira Estrázulas:

 Implantação de um sistema de controle para o acervo bibliográfico: atendimento ao usuário

Administrativo

interno e externo; empréstimos e aquisição de novas publicações.
 Catalogação do acervo;
 Aquisição de novas obras;
 Conversão das Fitas VHS para DVD;
 Montagem da vitrine de exposição de trabalhos artísticos das Apaes;
 Criação de espaço multimídia, a fim de melhorar o atendimento aos usuários.

Criação da
Biblioteca virtual:

 Digitalizar todo o acervo dos livros e periódicos;

Administrativo

Conhecimento /
Comprometimento

Manter contato direto (telefone e e-mail) com as Feapaes (presidentes) a respeito das noticias e/ou
posicionamentos da Fenapaes sobre os mais diversos assuntos de interesse da Rede Apaeana.
(impacta também na área de descentralização.)
Inserção de item no site da Fenapaes em Sala de Soluções, sob o título “Perguntas Frequentes”.

Sala de Soluções

Ano todo

Sala de Soluções

1º trimestre

Sala de Soluções

1º trimestre

(Impacta também na área de descentralização. )

Campanha
educativa da
Campanha Apae
Noel com foco nas
Feapaes e Apaes.

Inserção de item no site da Fenapaes em Sala de Soluções falando sobre a importância dos documentos
que uma Apae deve ter (Pra quê serve? Como obtê-lo?) com uma linguagem mais coloquial e acessível.
(Impacta também na área de descentralização)
Realizar Campanha educativa sobre as campanhas Apae Noel e Cartão de Natal para as Federações dos
Estados, Apaes e seus conselheiros regionais de todo o Brasil, mostrando que a participação é
fundamental para a melhor distribuição dos prêmios no Brasil, maior divulgação do movimento
nacionalmente, maior arrecadação financeira por parte das Federações dos Estados e maior o numero
de pessoas assistidas pelas Apaes que terão melhor atendimento devido todas as ações citadas acima.
(Impacta também nos Eixos Diretoria, Descentralização e Racionalização)

Captação

Fenapaes

Descentralização
Área de
abrangência

Participação dos membros da diretoria
Devolver para os novos Presidentes os processos de filiação sem cumprimento de diligência. Elaborar
Parecer de cada um desses processos no sentido de que a Federação das Apaes do Estado oficie se a
respectiva Apae encontra-se ou não em efetivo funcionamento, a fim de que possam ser tomadas as
providências cabíveis;
(Impacta também na gestão)

Jurídico

Diretoria com o Conselho
Competência Comprometimento

Encontros periódicos

Racionalização
Ações de
sustentabilidade
institucional







Enviar oficio de cobrança para Apaes no mês junho e novembro/ 2012;
Informar pelo site, por meio de mala direta e SMS, a vantagem de pagamento da cota única com
desconto de 20% para as Apaes;
Disponibilizar para impressão no sistema NovaApae os boletos de mensalidades 2013 até
Outubro/2012;
Trabalhar para redução do índice de inadimplência das Apaes enviando mensagens (SMS) para as
APAEs;
Treinamento das APAEs para uso do sistema SISAPAE/Novaapae por regiões;

Financeiro
Informática
Comunicação

Reforma:

• Manutenção predial preventiva;
• Revitalização das áreas externas: terraços norte /sul e corredores: criação de jardins e gazebos ;
• Substituição do toldo na parte externa direita.

Administrativo

Almoxarifado:

 Reestruturação do almoxarifado;

Administrativo

 Implantação de um sistema de controle para entrada e saída de materiais: limpeza, escritório,
publicações e arquivo.

Março

Patrimônio:

 Doação dos equipamentos para a rede apaeana, que não utilizaremos na Federação;
 Descarte de equipamentos que se encontram em desuso/sucata;

Administrativo
Diretor de
patrimônio

 Controle e manutenção de acervo patrimonial, no que diz a respeito, à saída de equipamentos para
reparação e conserto; mudança de local físico e empréstimo de mobiliário e/ou equipamento para
ser utilizado em evento externo.
Suporte para
Eventos:

Compra de equipamentos como Datashow, microfone sem fio e sonorização para a realização de
Reuniões Técnicas e/ou Eventos fora da Fenapaes em parceria com a Gerência de T.I

Administrativo
TI

Sistemas de
comunicação à
distância

Aprimoramento da estrutura de comunicação atual para aprimorar a comunicação com as filiadas
como: a avaliação de novas ferramentas de webconferência, envio de SMS, Criação de novas
ferramentas para gestão dos dados de contato das Apaes, redes sociais na web. (Redução de custo de
envio de material via Correios, redução da necessidade de reuniões presenciais, redução de custo com
telefonia)
Digitalizar todos os protocolos das Apaes, FNDE, CEBAS, UPF enviando os originais por Correios e
organizando os arquivos em meio digital, evitando os arquivos físicos e otimização do tempo no caso
de pedido de 2ª via.

Informática
Apae em Rede
Comunicação

Redução de custos
nos processos de
guarda e envio de
protocolos
Trabalhar
novamente com o
ícone “Embaixador
(a)” das Apaes.

Esta ação utilizada em outras gestões pode ser novamente aplicada para ajudar na visibilidade do
movimento Apaeano e das suas campanhas de sustentabilidade. Este ícone (personalidade pública)
deverá conter características conectadas as da instituição, pois aliada a este fator o embaixador (a)
poderá ajudar a atrair novos financiadores, dar mais credibilidade (neste caso somar a credibilidade já
conquistada) e ter mais influencia em todos os campos da comunicação necessária para maior
visualização da instituição.
(Impacta também nos Eixos Diretoria e Racionalização)

Sala de Soluções
Administrativo
Procuradoria
Jurídica
Captação de
Recursos

Fenapaes

Ano todo

Fenapaes

Apae Noel –
Campanhas para
Web (Digitalização
da campanha)

Criar o site das campanhas Apae Noel e Cartão de Natal;
Organizar este site com todos os cases de ganhadores contando suas historias, utilizando de
depoimentos dos ganhadores, utilizando assim, a técnica de depoimento que gera credibilidade e
esperança de ganhar em outros consumidores;
2º opção de tema para a campanha; é a ideia de associar um tema em foco no Brasil para chamar mais
atenção para a campanha junto ao tema natalino, ex: Tele Sena, Capital Cap, entre outros. Ex.: Papai
Noel atleta.
Aumentar o Valor do bilhete da campanha Apae Noel para no mínimo R$8,00 (oito Reais), pois são mais
de 6 anos que esta campanha mantêm o valor congelado.
Aquisição de mailing de e-mail e de numero de telefone (celular) para envio de e-mail mkt/SMS sobre
as campanhas;
Utilização do serviço Google Adwords.
È associação da palavra Apae junto a um anuncio do link das campanhas ou evento em questão no qual
dá acesso direto para visitação do site de indicação. Este serviço é oferecido pela empresa Google e
tem um custo baixo que gira em torno de R$0,20 a R$0,50 por click dependendo do pacote a ser
fechado que pode ser, por exemplo; 15 acessos por dia sendo 30 dias de pacote, teríamos um pacote
de 450 divulgações do link no site de pesquisa Google.
Outra opção de serviço da Google é o envio de projeto para o Google Grants que a possibilidade de ter
os serviços do Google Adword gratuitamente. O ponto negativo deste projeto que a Google leva em
torno de 3 a 4 meses para avaliação do projeto.
(Impacta também nos Eixos Unicidade de ação, Diretoria, Descentralização)

Captação de
Recursos

Apae Noel – venda
online

Cartão de Natal –
venda empresarial

Esta proposta visa realizar experiência de venda de bilhete Apae Noel por meio do site da campanha,
primeiramente sem dispensar a rifa em papel.
O 1º passo desta estratégia é realizar a comunicação visando também à venda pelo site por meio das
ferramentas de comunicação da Fenapaes (e-mail mkt, sms, cartaz...). O consumidor acessa o portal e
neste ele terá todas as informações necessárias sobre a campanha APAE Noel e cartão de natal tendo a
opção de realizar a compra da rifa com total segurança, facilidade de pagamento e agilidade em ter seu
bilhete, pois a impressão é realizada pelo próprio consumidor.
A Coordenação de Informática estará estudando a possibilidade técnica desta ação com toda segurança
tanto para o consumidor quanto para a Fenapaes.
A Coordenação de Captação de Recursos estará verificando junto a Caixa Econômica Federal a
legalidade desta pratica e também estará verificando junto a Coordenação Jurídica sobre a questão da
territorialidade. A sugestão da Coordenação de Captação é que a cada venda realizada pelo site um x
percentual é direcionado a Apae do município ou mais próxima da localidade de realização da venda;
ex: venda pelo site realizada na cidade de Ocidental – GO, x percentual será direcionado para Apae de
Ocidental (como nesta cidade não possui apae) o percentual vai para a apae mais próxima, neste caso,
Apae de Valparaiso – GO.
Se a ação obtiver um resultado positivo a campanha terá uma redução nos custos de campanhas como;
produção, envio e otimizando a logística de distribuição.
(Impacta também nos Eixos Unicidade de ação, Diretoria, Descentralização)
Continuar com a venda para empresas, porém tentar aumentar o numero de empresas compradoras
através da compra de mailing (o mesmo utilizado para o Apae Noel) para envio dos e-mail mkt da
campanha.
A Coordenação de Informática possui acesso à ferramenta de disparo de e-mail mkt por um custo bem
abaixo de mercado, logo, a ideia é utilizar este disparo para empresas em grandes quantidades e assim
por meio da divulgação dos cartões forçar a venda tanto por telefone que é de praxe e pelo site das
campanhas.
(Impacta também nos Eixos Unicidade de ação, Diretoria, Descentralização)

Captação de
Recursos
TI

Captação de
Recursos
TI

Apae energia –
campanha
compartilhada com
a Fenapaes

Olimpíada Nacional
das Apaes2012

Bazar beneficente

Criar estratégia para estreitamento do relacionamento com a empresa Sollo (empresa que administra e
realiza a campanha atualmente), trazendo assim toda a coordenação e execução da campanha Apae
Energia.
Coordenação e execução da estratégia de divulgação institucional e criar estratégias de captação de
recursos para a divulgação nacional, captando mídias impressas, rádio, televisão e alternativas como
internet para motivar tanto as Federações Estaduais como também a sociedade a participar da
campanha em seu estado.
(Impacta também nos Eixos Unicidade de ação, Diretoria, Descentralização )
Além de criar estratégias de parcerias com empresas de todo o Brasil para este evento esportivo
podemos também utilizar a ação Crowdfunding, que é a mobilização em massa pela internet para
captação de recursos.
Esta ação implica na divulgação da ação de ajuda no site Lets – Vamos Agir, no qual a Fenapaes deverá
divulgar o local da realização das doações.
Esta ação poderá ficar ativa por até 3 meses e o que estimulou a Coordenação de Captação a conhecer
este projeto foi os cases ajuda coletiva que tiveram sucesso e para o evento nacional das
Olimpíadas/2012 pode ser uma ação de grande valia uma vez que sabemos das dificuldades financeiras
para a realização destes eventos nacionais.
A coordenação de captação junto com a coordenação de Informática está analisando a ação para a
verificação da sua viabilidade.
(Impacta também nos Eixos Unicidade de ação, Diretoria, Descentralização )
Criar projeto, encaminhar para a Receita Federal de Brasília e dos estados com fronteira para
solicitação de doação de material para realização do Bazar Beneficente.
Caso tenhamos um resultado positivo coordenar junto a Coordenação Administrativa, contagem dos
produtos e envio de material para Apae realizadora do evento.
(Impacta também no Eixo Descentralização )
Veicular no site www.apaebrasil.org.br espaço para que empresas e pessoas de todo o Brasil possam
fazer doações que serão aplicadas em ações voltadas para o movimento como: a Semana Nacional das
Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla, Olimpíada Nacional das Apaes, Festival Nacional Nossa
Arte e o Congresso Nacional das Apaes.
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