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Fim de Ciclo

Formatura marca final das atividades da 2ª turma do projeto Educação Integral

S

etembro foi um mês marcante para a
associação. Depois de um evento de
aniversário muito especial e repleto
de parcerias chegou o momento de
finalizar os cursos. No total foram 67 jovens
que se formaram nos cursos de Web Design,
Manutenção de Computadores e Administração
com ênfase em Hotelaria e Turismo.

Dron representante do Instituto Société
Générale e Cássia representante da Funsai.
A celebração teve entrega de diplomas,
discurso, momentos de muita emoção
e para finalizar um gostoso coquetel.

Agora a associação está preparando o início
do novo projeto, “De Olho no Futuro”, que
além de manter os cursos de Web Design,
A formatura foi realizada no dia 14 de Administração com ênfase em Hotelaria e
setembro, no CEU – Meninos e contou Turismo e Manutenção de Computadores,
com a participação dos jovens, amigos, oferecerá o curso de Eletricista Instalador.
familiares, equipe da Vida Jovem, além da
presidente da associação Elise Romeu, Jérémie Que venham os novos jovens e seus desafios!

Reforço de Conteúdo
Visita ao escritório da Cisco Brasil

O

s alunos do curso de Manutenção de Computadores foram até o escritório
da Cisco Systems Brasil, no dia 9 de agosto para participar de algumas
atividades que reforçam os conteúdos desenvolvidos ao longo das aulas.

Além de conhecer toda a estrutura das instalações da Cisco Systems Brasil, os
alunos participaram de uma sessão de telepresença com Flávio Provedel, gerente
da Cisco Systems Brasil, sobre o mercado de T.I. Durante a conversa nossos jovens
tiveram um momento de troca importante com a equipe da Cisco Systems Brasil,
onde puderam expressar suas expectativas sobre o mercado de trabalho.
Para finalizar todos participaram de uma palestra
com Gustavo Santana, Arquiteto de Soluções de Data
Center da Cisco Systems Brasil.
Nossa parceria com a Cisco potencializa o
desenvolvimento do aprendizado dos jovens a partir
da aproximação com a rotina real de uma empresa e
possibilita que os jovens projetem um futuro próximo
e estimem uma carreira profissional de sucesso e
dedicação.
Depósito Automático
Você, colaborador, que faz sua contribuição via depósito automático, fique atento ao período de renovação do depósito no
seu banco, para que este não deixe de ser realizado. Sua constribuição é de vital importância para a manutenção das nossas
realizações.
Caso ainda não faça depósito automático e queira fazer uma doação dessa forma, os dados são:
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Aviso aos Navegantes

Jovens tiram dúvidas sobre o mercado de trabalho

N

o início dos cursos com essa turma a equipe da associação preparou uma
atividade onde cada jovem poderia fazer perguntas sobre o mercado de trabalho.
Estas perguntas foram enviadas aos profissionais do Instituto Société Générale.

A equipe do instituto preparou uma surpresa para os jovens e enviou as respostas
em formato de cartão postal. Todos ficaram surpresos com a delicadeza de cada
resposta e também ficaram felizes pelo carinho da equipe ISG em preparar os postais.
A partir desta atividade surgiu o projeto Aviso aos Navegantes. Cada aluno deixou
uma mensagem para os jovens que estão chegando para a próxima turma. A ideia é
receber os novos participantes com mensagens dos que já passaram pela associação
para

que

todos

se

sintam

motivados

desde

o

inicio

desta

nova

fase

da

Confira algumas mensagens deixadas pelos jovens
“Nesses próximos meses você não vai aprender só Web Design, Hotelaria, pelo contrário,
eu aprendi a ser gente. Não nas atividades em que eles mandam você trabalhar em grupo,
mas nos momentos em que você acha que não está fazendo nada. Cada palavra que
você troca com essa gente esquisita, você aprende sem perceber! Eu não sou a mesma
pessoa que era antes de entrar aqui, sou muito melhor”! (Lucas Ambraziunas, 16 anos)
“Prepará-lo para o mercado de trabalho passa a ser o item menos esperado, quando
se percebe que está sendo preparado para o temido e aguardado: “Mundo lá fora”.
(Ane Rafisa, 17 anos)

vida.

Tribunal

Causa e consequência é tema de atividade
psicossocial

Entrevista de
Trabalho

Atividade prepara os jovens para entrevista de
trabalho

R

efletir sobre o funcionamento de um
tribunal e os papéis de cada pessoa
envolvida em um julgamento foi o foco
principal de uma atividade realizada nas
oficinas Psicossociais aqui da Vida Jovem.
A ideia de desenvolver essa atividade surgiu a partir
da exibição de um documentário que mostrava o
julgamento de menores e os desdobramentos que
seus casos eram submetidos. A discussão em torno do
tema do documentário ganhou grandes proporções
e fez com que os jovens refletissem sobre atitudes e
consequências.
Foi criado um tribunal e seis casos para serem julgados.
Cada aluno representou um papel, juiz, promotor,
defensor, família, testemunha e réu. “Atividades como
esta são fundamentais para despertar o lado crítico
do jovem e fazer com que ele reflita sobre seus atos”,
explica Bruna Gomes Sales, assistente social da Vida
Jovem.

Q

ue roupa colocar? Como devo me
comportar? Perguntas como essas rondam os
pensamentos dos jovens quando o assunto é
entrevista de trabalho!

Comer algo leve, usar uma maquiagem mais neutra,
colocar uma roupa mais formal e confortável, são detalhes
fundamentais para passar uma boa impressão em uma
entrevista de emprego. Esse é um tema muito tratado no
curso de Práticas de Gestão realizado aqui na Vida Jovem
e que tem uma repercussão muito grande entre os jovens.
As dúvidas são grandes e todos querem entender quais as
melhores práticas para conseguir um bom trabalho.
E você? Tem alguma dica para os jovens conquistarem
seu primeiro trabalho? Envie para nosso
e-mail: contato@vidajovem.org

Caso de Sucesso
Jovem é exemplo de luta e superação

O

Inesquecível
Evento de 26 anos da Associação
Vida Jovem foi um sucesso

trabalho com educação é cercado de
momentos especiais. Cada resultado
positivo
fortifica
os
profissionais
envolvidos e faz com que os caminhos
seguidos pela instituição sejam ampliados e cada vez
mais focados em prol do desenvolvimento humano.
Todos os anos a Vida Jovem atende diretamente um
grande número de jovens. Cada um deles apresentam
perspectivas diferentes. Alguns entram no curso
escolhido porque a mãe insistiu, ou porque o amigo veio.
Já outros querem trabalhar, almejam uma profissão.
O nosso papel é estimular que todos se desenvolvam
profissionalmente e também humanamente, por isso cada
atividade elaborada pela equipe da associação é pensada
minuciosamente com objetivos claros e específicos.
Um dos casos de sucesso e orgulho de toda a equipe
da Vida Jovem é o Pablo Gregory Soares de Oliveira.
Ele entrou na associação no ano de 2012 para
fazer o curso de Manutenção de Computadores e
sempre demonstrou muito interesse pelas atividades
e
principalmente
pelo
mundo
profissional.
Quando finalizou o curso deixou claro que sua meta
maior era iniciar uma graduação e conseguir um bom
trabalho na área. Pablo entrou no processo de seleção
para obtenção de uma bolsa de estudos paga pela Vida
Jovem e seus parceiros. Nesse processo há alguns
critérios e compromissos com os quais o futuro bolsista se
compromete, dentre eles, horas de trabalho voluntário,
bom aproveitamento do curso e frequência. Assim, Pablo
foi voluntário durante alguns meses aqui na associação
e hoje estuda, trabalha e é um parceiro da Vida Jovem
prestando serviço voluntário nos nossos eventos.

N

a noite de sábado, 24
de agosto, realizamos
o evento de 26 anos da
Vida
Jovem.
Durante
vários meses a equipe da associação,
voluntários e parceiros trabalharam
para que o evento fosse inesquecível
e repleto de atrações especiais.
A
noite
foi
fantástica
com
apresentações
artísticas
e
musicais, além de um delicioso
coquetel seguido de um jantar.
Sem dúvida a grande atração da
noite foi a diversidade e quantidade
de ofertas nos leilões silencioso e
ao vivo. A parceria com inúmeras
empresas, que acreditam no trabalho
que a Vida Jovem realiza ao longo
de sua caminhada, foi fundamental
para que os mais de 600 convidados
pudessem
desfrutar
de
uma
noite deslumbrante e de sucesso!
Esse evento é realizado todos os
anos com o intuito de arrecadar
fundos para a Vida Jovem. Além
disso, é um momento onde a
associação fica cercada de pessoas
que se preocupam com um
mundo mais digno e igualitário.
Agradecemos imensamente os 75
voluntários que se dedicaram com
muito profissionalismo para que
tudo funcionasse perfeitamente.
Quem ganha
Que
venham

são
os

os jovens!
27
anos!

Resumo Financeiro
Terceiro trimestre 2013
Receitas acumuladas no terceiro trimestre de
2013
Receitas

Despesas operacionais do terceiro trimestre de
2013

Valores (R$)

%

8.180,59

2%

132.609,60

28%

Boys Hope Girls Hope

22.700,00

5%

Bolsa Estudo Universitário

Doações Pessoa Jurídica

27.315,00

6%

Não Operacionais

281.673,98

59%

472.479,17

100%

Doações Pessoa Física
FUMCAD

Eventos

*

Total

DESPESAS

Valores (R$)

%

Administrativo

26.420,44

24%

Programa Educacional.

53.075,97

49%

3.193,00

3%

26.402,59

24%

109.092,00

100%

Total

Resultado até Setembro 2013: R$363.387,17

*valor líquido descontadas as despesas.

Despesas

Receita
Receita

DOAÇÕES PESSOA FÍSICA

2%
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA

28%

28%

FUMCAD

59%

5%
6%

5%

24%

FUMCAD
BHGH

59%

24%

24%

BHGH

DOAÇÕES PESSOA
JURÍDICA DOAÇÕES
EVENTOS*

6%

JURÍDICA

3%

BOLSA ESTUDOBOLSA E
UNIVERSITÁRIO
UNIVERS

PESSOA

Associação Vida Jovem
Missão:
Atender crianças e seus familiares em situação de
vulnerabilidade social, oferecendo-lhes educação
complementar e capacitação profissional para um
desenvolvimento social pleno.
Visão:
Ser referência na formação de cidadãos realizados e motivados
a cooperar em suas comunidades.

ADMINI

ADMINISTRATIVO

PROGRAMA PROGRA
EDUCACIONALEDUCAC

3%

EVENTOS*

24%

49%

NÃO OPERACIONAS
NÃO OP

49%

Para fazer uma doação você pode
depositar diretamente nas contas
abaixo:

Associação Vida Jovem
CNPJ: 57.062.366.0001-02
Itaú: Ag. 0644 - C/C: 43227-0
Bradesco: Ag. 2720-0 - C/C: 7519-1

Projeto gráfico: Golombek Comunicação
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