
Jovens Transformadores Ashoka 2023

Jovens Transformadores Ashoka são pessoas que encontraram seu poder para gerar
mudanças em suas comunidades e agem pelo bem comum. Para isso, elas engajam
colegas e instituições, mostrando que têm a potência e a responsabilidade de criar Um
Mundo de Pessoas que Transformam.

Inscreva ou indique uma pessoa jovem, entre 12 e 19 anos, que tenha identificado um
problema e desenvolvido uma ideia para resolvê-lo. É importante que ela tenha montado
uma equipe e já esteja gerando impactos sociais em sua comunidade.

O processo de Busca e Reconhecimento de Jovens Transformadores Ashoka 2023
receberá inscrições por meio deste Formulário entre 5 de dezembro de 2022 e 15 de
fevereiro de 2023.

Conheça os critérios de seleção e mais detalhes sobre o processo em:
ashoka.org/jovens-transformadores. Nesta página você também pode baixar um PDF do
Formulário de Inscrição para preenchimento offline. Daí é só enviar o Formulário preenchido
por email para Midria Pereira mpereira@ashoka.org, com cópia para brasil@ashoka.org

Assista a vídeos de Jovens Transformadores Ashoka no Brasil e entenda como eles
estão promovendo mudanças sociais: ashoka.org/para-inspirar

O que esperar
Jovens Transformadores Ashoka fazem parte de uma comunidade global, com acesso a
workshops, orientação estratégica, parcerias de mídia e diversas oportunidades de
crescimento que contribuam com suas jornadas e iniciativas.

Sobre a Ashoka
A Ashoka é a pioneira e maior rede global de empreendedorismo social. Congrega pessoas
e organizações que promovem mudanças sociais sistêmicas em mais de 90 países. Hoje,
nossa missão também é despertar a potência de transformação que há em cada pessoa,
semeando a cultura de Um Mundo de Pessoas que Transformam. Mobilizamos
instituições-chave que têm o poder e a responsabilidade de criar as condições para que
todas as pessoas possam desenvolver o potencial do qual são portadoras e assim viverem
e conviverem plenamente, em sociedades justas, equitativas e sustentáveis. Criada em
1980 e presente desde 1986 no Brasil, a Ashoka reúne mais de 3.800 empreendedores
sociais no mundo (390 no Brasil), além de 300 Escolas Transformadoras, universidades e
dezenas de Jovens Transformadores. Saiba mais: www.ashoka.org

Ao enviar este formulário, você reconhece que seus Dados Pessoais serão processados
fora do EEA conforme descrito em nossa Política de Privacidade:
ashoka.org/pt-br/privacy-policy

Em caso de dúvidas, entre em contato com Midria Pereira: mpereira@ashoka.org
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* Obrigatório

Nomeações

1. Seu nome *

2. Seu sobrenome *

3. Seu e-mail *

4. Seu telefone

5. Como você conheceu a pessoa que deseja indicar? *

6. Há quanto tempo você conhece a pessoa indicada? *

7. Por que você está indicando essa pessoa? O que motiva você a indicá-la à
comunidade de Jovens Transformadores Ashoka? *



8. Você deseja receber notícias e atualizações sobre as oportunidades oferecidas
pela Ashoka? *

(  ) Sim
(  ) Não

Sua indicação

9. Nome da pessoa indicada *

10. Estado *
ATENÇÃO: serão aceitas apenas inscrições de jovens residentes no Brasil.

(  ) AC
(  ) AL
(  ) AP
(  ) AM
(  ) BA
(  ) CE
(  ) ES
(  ) GO
(  ) MA
(  ) MG
(  ) MT
(  ) MS
(  ) PA
(  ) PB
(  ) PE
(  ) PI
(  ) PR
(  ) RJ
(  ) RN
(  ) RO
(  ) RR
(  ) RS
(  ) SC
(  ) SE
(  ) SP
(  ) TO
(  ) DF



11. Cidade *

12. Idade aproximada da pessoa indicada *

13. Telefone *
Esta informação nos ajudará a entrar em contato com a pessoa que você está indicando.

14. E-mail *
Esta informação nos ajudará a entrar em contato com a pessoa que você está indicando.

15. Se menor de idade, indique preferencialmente um número de WhatsApp ou
e-mail de uma pessoa adulta, legalmente responsável pela pessoa que está
indicando para o programa.

16. Nome da iniciativa liderada pela pessoa jovem que está nomeando. *

17. Qual é o propósito da iniciativa liderada pela pessoa jovem que está
nomeando? *



18. Qual é a área de atuação da iniciativa liderada pela pessoa jovem que está
indicando? *

(  ) Educação
(  ) Equidade
(  ) Justiça Climática
(  ) Outra _____________________________________

19. Por favor, copie e cole aqui qualquer link com histórias, perfil, notícias ou
informações que possam nos ajudar a entender melhor a pessoa que você
está indicando. *

20. Se quiser contar algo mais, por favor, informe aqui.


