












Lista Rápida LeadYoung

Identifique um tema
Quais são algumas questões na sua comunidade que os jovens sentem que são importantes e estão tomando 
iniciativa para tratar deles?  
Quem são os jovens na sua escola que fundaram clubes, organizações ou outras iniciativas para solucionar problemas 
dentro e fora da escola? 

Prepare suas perguntas
Para a(s) pessoa(s) que você identificou, aqui estão algumas perguntas para de ajudar 
a começar: 

Qual é o problema ou questão que você está lidando? Por que você se importa com ele? Como ele te afetou?

O que você fez a respeito? Descreva a solução que você criou e que ação você tomou. 

Qual é o nome da iniciativa/projeto? 

Onde o seu trabalho acontece? 

Quando você começou esse trabalho?

Quem você envolveu? Como o seu time parece e quem faz o que? Quem te proveu orientação e apoio? 

O que é diferente hoje por causa da sua iniciativa? (Por favor descreva o impacto na vida dos outros. Histórias 
específicas com nomes e ações são mais úteis.)

Que impacto você espera ver nos próximos 3 anos e como você quer medi-lo?  

A experiência de transformação:



Inspirando outros jovens
O que a sua experiência como jovem transformador te ensinou?  

Você sente que pode mudar outros problemas que você está vivenciando? Por favor explique.  

Você tem ideias para ajudar outros a terem experiências similares em lidar com problemas que eles se importam?  Se sim, 
como? 
O nosso mundo é de rápida transformação. Por favor descreva como você está vivenciando essa transformação? Como o seu 
mundo é diferente do mundo em que seus pais cresceram? 

Você sente que está preparado para essa realidade? Se sim ou se não, quais são as habilidades e experiências que você acredita 
que sejam as mais importantes? O que alguém precisa para prosperar?  

Em suas próprias palavras, o que é um mundo em que “todos são agentes de transformação”?  

Por que é importante que todos sejam agentes de transformação?  

O que você diria para outro jovem que gostaria de resolver um problema com o qual ele se importa em sua comunidade? O 
que você diria para um adulto sobre a melhor forma de apoiar jovens agentes de transformação?  

Desenvolva a história  

Identifique o problema que um jovem está tratando e de que forma é importante para ele(a) 

Introduza o protagonista(s) com a ideia para tratar do problema  

Compartilhe como o protagonista construiu um time em volta de sua ideia e/ou aliados.

Que mudanças resultaram e/ou como os outros se beneficiaram dessas ações

Mostre a mudança que resultou  

Incorpore o quadro geral do porquê hoje é essencial praticar transformação  



Por favor, compartilhe sua história conosco!
Envie-as para: leadyoung@ashoka.org

Recursos adicionais:
Um kit de dicas do empreendedor social da Ashoka David Bornstein para ajudar com 

assuntos e relatórios investigativos (https://bit.ly/2LefGNx).


