FUNDAÇÃO BETO STUDART DE INCENTIVO AO TALENTO

RELATÓRIO SOCIAL
Trimestre Janeiro – Fevereiro – Março 2021

Apresentação da instituição
• A Fundação Beto Studart de Incentivo ao Talento é uma OSC - Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos,
qualificada pelo Ministério da Justiça como “OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público”, com
foco prioritário de atuação no Estado do Ceará, destinada a apoiar e estimular talentos, promover o voluntariado,

incentivar a educação, a cultura, o esporte e o desenvolvimento social, com prioridade para atendimento à
população exposta às vulnerabilidades pessoais e sociais.

• Público que Atende – crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, portadores de necessidades especiais e
dependentes químicos.

• Número de pessoas ou projetos assistidos – 25 bolsistas próprios e 4.243 beneficiários através de apoio a Projetos
de Instituições parceiras.

• Número de colaboradores – 2 / Voluntários – 5 / Jovem Aprendiz - 1

Apresentação da instituição
• MISSÃO - Promover o crescimento humano apoiando talentos e projetos contribuindo para o desenvolvimento social.
• VISÃO – Ser reconhecida nacional e internacionalmente como detentora de elevada credibilidade junto à sociedade, no
desenvolvimento, apoio e formação de talentos e na promoção da cidadania.
• VALORES E CRENÇAS
Fé no Homem - Acreditar no protagonismo humano, onde o indivíduo é o principal ator de sua vida;
Responsabilidade Social - Acreditar que o desenvolvimento do ser humano é a base para a mudança da realidade social;
Respeito Humano, Cidadania e Ética - Acreditar que o respeito humano, a cidadania e a ética são pilares para o desenvolvimento do
homem e do ambiente onde está inserido;
Incentivo ao Talento - Acreditar que todo ser humano tem potencial para desenvolver seus talentos, dependendo das oportunidades
vivenciadas.

Apresentação de contas - receita
• VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR
Janeiro de 2021
RATEIO: R$ 0,00
SORTEIO: R$0,00
Fevereiro de 2021
RATEIO: R$ 982,48
SORTEIO: R$0,00
Março de 2021
RATEIO: R$1.937,96
SORTEIO: R$0,00

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA
SUA NOTA TEM VALOR
Janeiro de 2021
DESPESA 1: Descrição - Quantidade - Valor R$XXX,XX
DESPESA 2: Descrição - Quantidade - Valor R$XXX,XX
DESPESA 3: Descrição - Quantidade - Valor R$XXX,XX
DESPESA 4: Descrição - Quantidade - Valor R$XXX,XX
DESPESA 5: Descrição - Quantidade - Valor R$XXX,XX

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA
SUA NOTA TEM VALOR
Fevereiro de 2021
DESPESA 1: Complemento Bolsa Talento - Valor
R$982,48

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA
SUA NOTA TEM VALOR
Março de 2021
DESPESA 1: Complemento Bolsa Talento - Valor
R$971,85
DESPESA 2: Complemento Apoio a Projetos - Valor
R$966,11

Registros e anexos
• As atividades da Fundação Beto Studart, contemplam 4(quatro) áreas de atuação: Cultural, Desportiva,
Educacional e Social, mediante a “Concessão de Bolsa Talento” e “Apoio Técnico e Financeiros a
Projetos de outras OSCs – Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos”.
• Durante o primeiro trimestre de 2021, devido a Pandemia provocada pelo COVID 19 e suas variantes, o
Governo do Estado do Ceará adotou várias medidas restritivas quanto à realização de atividades
presenciais, principalmente as contempladas pelas áreas da Cultura, do Esporte e da Educação, que na
medida do possível foram realizadas de forma on-line, portanto mantivemos o repasse do valor referente
a algumas bolsas talento e alguns projetos de OSCs parceiras.

• As ações da Área Social foram intensificadas com a distribuição de cestas básicas, buscando minimizar
a fome de muitas famílias em situação de vulnerabilidade e risco de insegurança alimentar, não
dispondo sequer do básico, para sua alimentação.
• Diante deste cenário, através de financiamento próprio e de parcerias com outras instituições, empresas
e amigos, foram distribuídas durante o primeiro trimestre de 2021 o total de 1.389 cestas básicas, para
famílias em comunidades carentes.
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OBRIGADO!
MARCA DA INSTITUIÇÃO

