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JOVENS PARTICIPAM DA SEMANA DA CIDADANIA
Os jovens da Associação Vida Jovem participaram
intensamente das atividades da Semana da Cidadania,
realizada pelo Grupo Société Générale neste mês de
junho.
A Semana da Cidadania é uma ação mundial do Grupo
Société Générale que visa fortalecer o exercício da
cidadania, criando oportunidade para que colaboradores,
amigos e familiares participem de atividades sociais e
ambientais em todos os países nos quais o Grupo SG atua.
Aqui em São Paulo os jovens tiveram a oportunidade de
participar de duas atividades. No dia 03 eles foram até a
sede do Société Générale para vivenciarem um pouco do
meio coorporativo e entender como ele funciona. Além

dessa vivencia os jovens elaboraram, ao longo das aulas
no curso que realizam na Vida Jovem, perguntas sobre o
mercado de trabalho. Essa perguntas foram transportadas
para cartões postais e entregues para colaboradores do
Société Générale responderem. As respostas chegarão aos
jovens no dia 11 de julho. Estamos todos ansiosos!
Já no dia 09 fomos convidados a participar do 4º Passeio
Ciclístico Bikers da Cidadania, evento que também
fez parte da Semana da Cidadania. No total 20 jovens
participaram do passeio e percorreram os 16km com
muita animação! Vale ressaltar que toda a verba arrecada
nas inscrições do evento foi revertida para a Associação
Vida Jovem.

PRÁTICAS DE GESTÃO AGITAM TARDE DA VIDA JOVEM
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O curso complementar de Práticas de Gestão, realizado pela Vida Jovem,
tem o intuito de abordar um panorama do mundo empresarial de uma
maneira ampla para que os jovens entendam o seu funcionamento e
saibam como atuar em cada situação.
Nesse mês de junho os jovens prepararam um momento especial para
apresentar os trabalhos desenvolvidos ao longo do módulo de Negócios
e Recursos. Cada grupo elaborou uma empresa com todas as etapas
necessárias para funcionar com sucesso. Pensaram em organograma,
mapa de espaço, produtos, plano de marketing para divulgação e
venda dos produtos, entre outros detalhes. Essa é uma atividade muito
significativa, pois engloba todas as disciplinas ministradas ao longo do
período e faz com que os jovens coloquem em prática o que aprenderam.
“O mais importante dessa atividade não foi apenas os conceitos e sim o
desenvolvimento comportamental de cada jovem”, explica a educadora
Simone.
No total foram criadas 4 empresas nos seguintes segmentos:
- Customização de roupas
- Cosmético
- Reciclagem para revenda de produtos eletrônicos
- Equipamentos para inclusão de deficientes no mundo digital
Aqui na Vida Jovem é assim: aprender e colocar em prática!

PARCERIA

ANIVERSÁRIO
Não deixe de participar da grande festa em comemoração
aos 26 anos da Associação Vida Jovem! O evento está
marcado para o dia 24 de agosto, no Esporte Clube Sírio.
Garanta seu convite!
Maiores informações pelo telefone: 2063-1230.

Patrícia Belda e Eduardo Pachi, amigos da Vida Jovem,
realizaram suas festas de aniversário nesse mês de junho.
Em troca do presente solicitaram que seus convidados
fizessem doações para repassarem para instituições.
A Vida Jovem foi uma das instituições presenteadas.
Obrigada Patrícia, Eduardo e todos os seus amigos por
acreditarem no nosso trabalho!

A VIDA JOVEM PRECISA DE VOCÊ!
Participe ativamente dos nossos projetos, você pode doar através de débito automático e depósitos!
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