
501c3 non profit

TURN YOUR DREAM 
INTO A REALITY

Chris Thomas
YourPassion1st
Programa de Coaching & Mentoring

www.yourpassion1st.com
info@yourpassion1st.com
@yourpassion1st

Oak Park, IL
773 - 904 - 6814

“Para alcanÇar seus
sonhos, você tem que
seguir -YourPassion1st.
                        - Chris Thomas (Fundador)

YourPassion1st
YOUTH EMPOWERMENT ORGANIZATION

Mais de 50.000 jovens de oportunidades em 
Chicago estão desconectados do mainstream 
(Aspen Community Solutions.org)

Nós inspiramos jovens adultos a superar 
adversidades e capacitá-los a seguir 
sua paixão na força do trabalho ou no 
empreendedorismo, ao mesmo tempo em 
que focamos na saúde mental.

Há algo especial dentro de cada jovem 
adulto. Às vezes leva um pouco de tempo 
para descobri-lo. - YP1
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Abordagem de duas pontas
Inspiramos jovens adultos a explorar seus 
talentos através de nossos eventos, festivais 
e workshops colaborativos. Em seguida, 
fornecemos coaching & mentorias para 
ajudar a construir sua saúde mental e 
desenvolver sua paixão em busca de uma 
lucrativa carreira auto-recompensadora.

Nós construímos curiosidade

Através do aprendizado baseado em 
projetos, jovens adultos mergulham. Sua 
curiosidade se torna um interruptor de luz 
que pode gerar auto-motivação e confiança, 
que são ingredientes fundamentais para 
transformar suas comunidades. Nossas 
equipes são lideradas por profissionais 
apaixonados, líderes do setor e um 
conselho consultivo de jovens.

Festivals & Events (Summer 2022)

Nossos festivais e eventos oferecem redes 
transculturais, oportunidades de emprego 
empolgantes, experiência prática no local 
em diferentes indústrias, exposição a 
líderes do setor, além de uma introdução 
a programas de coaching e mentoria.

Workshops & Mentorias

Convidamos os líderes do setor a organizar 
lojas de trabalho, aumentando, portanto, 
a curiosidade genuína. Isso abre as portas 
para a auto motivação, mentoria e melhores 
conversas sobre saúde mental.

Programa Internacional dos 
Jovens Embaixadores 
Jovens Adultos (14-24 yrs) aproveite as 
aparições do festival, projetos de construção 
de habilidades, oficinas de saúde mental, 
mentorias 1-on-1 e oportunidades de 
emprego. 

Capacidade de Limite
50 Participantes:
Chicago (15)
Brasil (10)
África (10)
Global (15)

Prazo de inscrição: Sexta, 29 de Abril

YP1 Outros Programas
Temos meninos, meninas e coortes para 
escolas e outras organizações.

South Africa

Brazil


