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Projeto social para formação e qualificação profissional  
busca jovens adultos com poucos recursos  

nos EUA, Brasil e África do Sul 
             

Programa internacional de Coaching e Mentoria 

 - 25 de abril de 2021 a 18 de dezembro de 2021- 

Saúde mental - Empreendedorismo - Eventos globais - Projetos profissionais 

- 25 de abril de 2021 - 

Apresentação do Programa “The Young Ambassadors International (TYAIP)” pela 

YourPassion1st, organização sem fins lucrativos.  

O programa selecionará 35 (trinta e cinco) jovens-adultos de Chicago (EUA), Brasil e 

África do Sul para embarcarem em uma jornada inesquecível de desenvolvimento pessoal e 

profissional capaz de incentivar e proporcionar o exercício da “paixão” de cada um desses 

jovens, os preparando para se inserirem no mercado de trabalho, seja como empreendedores, seja 

por relação de emprego formal.  

O projeto oferece uma aprendizagem colaborativa, integrativa e dinâmica, que tem cada 

etapa muito bem delineada para que cada jovem se sinta acolhido e inspirado a se desenvolver e 

trocar experiências com jovens de outras nacionalidades.  

A jornada do Jovem Embaixador começa com o processo de emissão de passaporte, no 

qual todos receberão as devidas orientações e o suporte necessário para que obtenham o referido 

documento, o que já oportuniza a tais jovens imediata motivação e o estímulo à realização de 

projetos pessoais e metas, inspirando-os a “desbravar o mundo” e a perceberem que existem 
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oportunidades muito maiores do que aquelas impostas pela limitação social de cada um. Além de 

lhes abrir novos horizontes, como as possibilidades futuras de viajar ao redor do mundo.  

A TYAIP oferece aos jovens, através das sessões de mentoria e coaching, suporte 

psicológico voltado ao bem-estar pessoal, atividades orientadas por profissionais qualificados em 

áreas específicas e que os auxiliarão no desenvolvimento de habilidades técnico-profissional para 

que eles próprios possam criar e implementar os projetos. 

Os jovens-adultos terão a oportunidade de criar a sua própria “YourPassion1st”, projeto 

individual ou em grupo dentro da sua área de habilidade e paixão, participando de equipes 

formadas por participantes de outros países.  

Juntos, todos auxiliarão na criação do evento YP1 SUMMER CONFERENCE, 

produzirão os principais elementos para o festival de música internacional MCH Weekend & 

Workforce Readiness, que terá duração de 7(sete dias).  

Demais detalhes e informações abaixo indicados serão divulgados nos próximos dias: 

PÚBLICO-ALVO  

• 35 (trinta e cinco) jovens-adultos, com idade entre 15 e 24 anos, residentes nos EUA, 

Brasil e África do Sul. 

MENTORES | PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS: 

• Equipe de profissionais e mentores nas áreas de habilidades específicas (arte, música, 

culinária, entretenimento e esportes); especialistas da área de saúde mental clínica e 

nutrição; e, demais profissionais das áreas de suporte (administrativo, jurídico, finanças, 

gerenciamento de projetos e consultoria), composta por 10 adultos maiores de 25 anos, 

que são denominados de “Embaixadores” nos termos do projeto. 

https://www.yourpassion1st.com/contact/


Media contact 

Brazil - Daniel Escaleira 
+55 (21) 98666-3161 

                                            
USA - Chris Thomas 

+ (312) 612-9032 
https://www.yourpassion1st.com/contact/ 

YourPassion1st Inc. 

PARCEIROS: 

•  Organizações parceiras: Instituto 7 Folhas e 4Way Curso de Idiomas. 

LÍDERES DO PROGRAMA YourPassion1st 2021: 

1. Daniel Escaleira | Conselho Consultivo - Brasil; 

2. Chris Thomas | Fundador do YourPassion1st - Chicago/EUA 

3. André Rockmaster Pires | Coreógrafo - Brasil; 

4.  Julius The Mad Thinker | DJ e artista/ músico - Chicago/EUA, 

AÇÕES | PROJETOS | ATIVIDADES: 

• Áreas de desenvolvimento: Arte, Música, Entretenimento, Culinária e Esportes | Bem-

Estar e cuidados pessoais | Culinária e Nutrição 

• Palestras e workshops diversificados: (a) Power of You | O Poder está com você; (b) 

Principles of Passion | Princípios básicos sobre como desenvolver sua “paixão”; (c) Your 

Brand | Criando a sua marca; (d) Crypto Art is Financial literacy? | Noções básicas sobre 

Criptoarte. 

• Eventos internacionais: festivais de música; jogos e competições; Conferência de Verão; 

projetos para captação de recursos 

• Projetos específicos: (1) Fashion of Art-Sneaker; (2) Freaks-Dance Music Scene; (3) 

Awards-Sports; (4) Complex-Cooking Exchange 

• Etapas - Projetos Jovens Embaixadores: (1) definição de metas; (2) gerenciamento de 

projetos; (3) gestão orçamentária, (4) processo criativo; (5) trabalho em equipe; (6) 

execução do projeto final. 

LOCAL: 
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• Chicago/EUA, Brasil, África do Sul (encontros virtuais e/ou híbridos) 

OBJETIVO:  

• Auxiliar jovens-adultos, economicamente vulneráveis, a se tornarem profissionais 

inovadores para o mundo!  

Na contramão da orientação dada por muitos pais ou responsáveis aos seus jovens 

de que estes precisam ter, obrigatoriamente, a mesma profissão que seus pais, a 

YourPassion1st acredita que “para alcançar seus sonhos, precisamos seguir nossa 

paixão em 1º lugar”.  

Este é o objetivo deste projeto: possibilitar que jovens possam fazer o que 

realmente gostam e têm paixão.   

SOBRE A YourPassion1st: 

Através da arte, música, entretenimento, esportes e culinária, a YourPassion1st enxerga 

um mundo no qual todos os jovens-adultos devem ser inspirados a encontrar, definir e seguir 

uma área de “paixão”, com a possibilidade de desenvolvimento individual e profissional na 

inspiração escolhida apenas por ele.   

A YourPassion1st busca melhorar as comunidades visando transformar o mundo. Faz 

isso por meio de projetos, que contemplam em seu escopo, diversas atividades de aprimoramento 

pessoal e individual de jovens-adultos, oferecendo programas sociais que contam com 

workshops, festivais, eventos e mentores colaborativos e inovadores sempre disponíveis a 

auxiliar estes futuros líderes.  

O Programa “The Young Ambassadors International Program” é totalmente dedicado à 

orientação e suporte dos jovens participantes para que estes aprendam: como desenvolver e 
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conseguir um retorno financeiro trabalhando no que têm paixão em fazer; como agregar valor às 

suas atividades e negócios; como construir confiança em si mesmo e nos seus potenciais; como 

reconhecer seus talentos inatos, inovadores e ocultos e, o mais importante, como tornar tudo isso 

realidade.  

Além disso, o programa objetiva inspirá-los a se tornarem os Embaixadores da geração 

seguinte, pelo compartilhamento de tudo que aprenderam com outros jovens-adultos, criando, 

assim, um ciclo de solidariedade e contribuição para um mundo melhor e com mais 

oportunidades iguais para todos. 
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