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INICIANDO O NOVO CICLO

Mais um ano começa e com ele muitas expectativas e desejos
de um mundo melhor, revelados pela concretização de mais
um semestre do projeto de capacitação profissional “De Olho
no Futuro”, financiado parcialmente pelos grandes parceiros
e amigos do Instituto Société Genéralé. E é com esse espírito
de transformação e solidariedade, que a equipe Vida Jovem
se reúne, com vistas ao planejamento de mais um semestre de

trabalho e mudança na vida de vários jovens e familiares.
Em três dias de muitas discussões e aprendizados,
surgiram várias propostas criativas e inovadoras a serem
trabalhadas com os adolescentes, envolvendo muita arte,
pensamento crítico e autonomia, que visam desenvolver o
potencial já existente nos jovens.

A SEMANA DA INTEGRAÇÃO

Com vistas a uma melhor adaptação e integração dos jovens, a
primeira semana de curso é destinada a realização de uma série de
atividades interativas e bem dinâmicas, que possibilita ao adolescente
identificar se de fato tem interesse e afeiçoar-se com a proposta do
curso. Também fornece subsídios à equipe acerca do perfil dos jovens
que irão trabalhar, possibilitando assim aulas personalizadas e mais
adequadas ao ritmo e conhecimento de cada um. Assim foi a proposta
para janeiro, regada a muito afeto e dedicação, que possibilitou grande
acolhimento aos jovens recém-chegados.

PROJETO DE MARCENARIA EM ANDAMENTO
Formalizada no final do ano passado, a parceria com o MOB (Mobiliando o Bem) e o Labmob (escola de marcenaria) tem gerado
grandes frutos com o desenvolvimento do Projeto de Marcenaria, que está a todo vapor na Associação. Destinado a um pequeno
grupo de jovens e com verba totalmente captada pelos voluntários, a primeira etapa possibilitou o aprendizado de criação de um
mobiliário. A segunda, ainda em andamento, prevê a parte prática, a produção, tudo isso partindo dos princípios da praticidade,
valor de utilidade, versatilidade, ergonomia e fácil produção.
A experiência além de enriquecedora, possibilitando novas experiências e aprendizados aos jovens, também permitirá uma mudança
de visual na instituição, que ganhará mobiliários novos e modernos.

A VIDA JOVEM PRECISA DE VOCÊ!
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