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A rede YouthBuild
Internacional



A rede internacional YouthBuild
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• Organização de origem norte

americana, responsável pelo maior

número de contratação de mão-

de obra comunitária na construção

civil nos EUA

• Desde 1978:
• mais de 180.000 jovens

atendidos mundialmente

• 50 milhões de horas de

formação oferecidas

• 2.300 projetos de construção

de ativos comunitários,

incluindo 2.000 unidades de

habitação

• CEDAPS é o representante nacional

pela adequação e implementação

da metodologia YouthBuild

• CEDAPS é membro estatutário da

rede internacional YouthBuild desde

2009



A rede YBI: O que é

1.Um sistema de entrega global: Oferece uma 
programação de alta qualidade para os jovens 
focadas na sustento, aprendizagem e resultados 
de liderança.

2.Uma incubadora global de inovações: Filtra e 
compartilha o aprendizado com instituições que 
trabalham para preparar e vincular jovens com 
oportunidades a meios de sustento e geração de 
renda produtivos. 

3.Uma parceira de reforma de sistemas: Combina 
aprendizagem aplicada, inovações em tempo 
real e a voz da juventude para orientar as 
reformas dos sistemas de treinamento, emprego, 
educação e justiça criminal.  

Parceiros 
Públicos, 
Privados, 
ONGs -
impacto 
orientador, 
sustentabilida
de, estratégias 

Intermediário Global 
YouthBuild International

11 

países 

Parceiros 
do 
Programa 
YouthBuild

Oportunidade 
Jovens Líderes

Rede YBI
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Parceiros Internacionais 

• American Express 

• Arconic Foundation 

• AT&T

• Benjamin Moore 

• Catholic Relief Services 

• Citi Foundation 

• Clasp 

• Department State of America 

• Experian 

• Global Opportunity Youth Network

• Goulston & Storrs 

• HBI

• Hilton Foundation 

• My Path 

• OAK Foundation 

• Office of Juvenile Justice and Delinquence Prevention 

• Penn Foster 

• Prudential 

• Saint Gobain

• Schultz Family Foundation 

• USAID 

• WK Kellogg Foundation 



O Programa Jovens
Construtores

Trabalhamos junto aos jovens para construir novas 

habilidades e mentalidades que levem à 

aprendizagem ao longo da vida e que sejam 

capazes de prover sustento, educação e liderança.



Principais formas de atuação

Porta de entrada para a rede Jovens
Construtores: curso intensivo de qualificação
profissional com 320 horas de duração,
realizado nos territórios vulneráveis, com
temáticas variadas e com base no conceito
aprender-fazendo.

Criação de oportunidades sociais

e econômicas: assessoria permanente aos
jovens graduados para busca de
oportunidades educacionais, profissionais,
empreendedoras e de liderança; oferta de
formações de curta duração para
aprimoramento de habilidades cognitivas.

Fortalecimento socioemocional e
aprimoramento de relações interpessoais:
assessoria permanente aos jovens graduados
no que tange ao enfrentamento de
dificuldades e barreiras socioemocionais e
relacionais que obstruem seu desenvolvimento
e fortalecimento de habilidades não-
cognitivas.

Articulação política visando a
garantia dos direitos da juventude e o
aprimoramento das políticas públicas por meio
do fomento a rede de jovens graduados e do
protagonismo juvenil

✓Liderança 

✓Sustento 

✓Educação 
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Articulação rede 

__________________

Mobilização 

jovens

__________________

Preparação do 

espaço 

1 mês

Sustento

✓Habilidades para entrada e 

permanência no mundo do trabalho
✓Trabalho por conta própria/trabalho 

formal

Cultura do Programa: Elementos 

Fundamentais 

✓ Padrões elevados de progresso e realização

✓ Prestação de contas a si mesmo, colegas e 

comunidade

✓ Amor e respeito: pelos indivíduos e suas aspirações 

passadas, presentes e futuras

✓ Diversidade/Equidade/Acesso

✓ Atendendo a chamada à liderança e ao serviço

Educação 
✓ Reflexão critica sobre a 

importância da educação 
forma

✓ Habilidades para inspirar a 
aprendizagem ao longo da vida

Liderança
✓ Competências para a liderança 

Individuais/Familiares/Comunitárias
✓ Construção de Ativos Comunitários
✓ Engajamento Cívico

Entre 3 meses e 4 meses

Colocação

✓ Mercado formal de 

trabalho

✓ Empreendedorismo

✓ Empreendedorismo 

social  

✓ Elevação da 

escolaridade: 

ensino regular e 

técnico-

profissionalizante

Intensiva por 6 meses

Porta de entrada – curso de formação intensiva (edição) 
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Abrangência e resultados 

Aprox. 600 jovens envolvidos 

Atuação principal em dois estados: Rio de 

Janeiro e Minas Gerais 

93% de taxa de retenção

65% de taxa de colocação 

- mercado formal de trabalho 

- retorno ao ensino regular 
- qualificação técnica 

- auto-emprego/empreendedorismo 

- liderança juvenil 



Conheça mais sobre
o Programa JC 
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• https://www.youtube.com/watch?v=9vBxOMJMq10&t=21s

(animação, 2018)

• https://cedaps.org.br/noticias/cedaps-participa-do-

lancamento-da-rede-youthbuild/

• https://cedaps.org.br/noticias/portfolio-dos-projetos-

realizados-atraves-do-edital-interacao-jovens-construtores-

e-lancado-pelo-cedaps/

• https://cedaps.org.br/noticias/cedaps-lanca-artigo-sobre-

a-experiencia-do-programa-jovens-construtores-com-a-

cota-social-na-lei-da-aprendizagem/

• https://www.unicef.org/brazil/projeto-fazer-chegar

• https://www.unicef.org/brazil/chama-na-solucao-rio-de-

janeiro

https://www.youtube.com/watch?v=9vBxOMJMq10&t=21s
https://cedaps.org.br/noticias/cedaps-participa-do-lancamento-da-rede-youthbuild/
https://cedaps.org.br/noticias/portfolio-dos-projetos-realizados-atraves-do-edital-interacao-jovens-construtores-e-lancado-pelo-cedaps/
https://cedaps.org.br/noticias/cedaps-lanca-artigo-sobre-a-experiencia-do-programa-jovens-construtores-com-a-cota-social-na-lei-da-aprendizagem/
https://www.unicef.org/brazil/projeto-fazer-chegar
https://www.unicef.org/brazil/chama-na-solucao-rio-de-janeiro
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Parceiros no Brasil  



O Centro de 
Promoção da Saúde



O Centro de Promoção da Saúde
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O Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS) é 

uma organização da sociedade civil sediada 

no Rio de Janeiro, com atuação em diferentes 

estados brasileiros. Fundada em 1993, 

desenvolve metodologias, projetos e processos 

junto a comunidades populares para melhorias 

das condições e qualidade de vida dos 

moradores, construindo soluções locais 

associadas a políticas publicas no âmbito do 

território. 

27 anos de 

atuação 

12 estados 

brasileiros 

+140 
comunidades 

cariocas 

Parcerias 
diversificadas



O Centro de Promoção da Saúde –
frentes de atuação
Missão

Promover o fortalecimento

de organizações, grupos e 

comunidades populares e 

contribuir para o 

aprimoramento de políticas

públicas sustentáveis, 

inclusivas e saudáveis.
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Serviços de 
Saúde

Atenção Básica e 
Intersetorialidade  

Prevenção e 
Cuidado 

Infecções 
Transmissíveis e Não 

Transmissíveis –
Saúde e Ambiente 

O Centro de Promoção da Saúde – frentes de atuação

Juventude

Direitos, 

Oportunidades, 

Novas 

Abordagens 

Educacionais 



Como se envolver



Como se envolver
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• Fomentando a rede de jovens, composta

por 500 graduados no Rio de Janeiro

• Viabilizando a realização de novas

edições/cursos de formação para jovens

ainda fora da nossa rede

• Potencializando a atuação dos nossos jovens

lideres que atuam pela garantia dos direitos

da juventude

• Outras formas que, conjuntamente,

desenharmos e que envolva a juventude, a

garantia de direitos e a geração de

oportunidades.



Contato

19

Melissa S. Abla Steinbruck

(21) 972808668 

melissa@cedaps.org.br

mailto:melissa@cedaps.org.br

