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#CONSTRUA
FUTUROS

CAMPANHA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

SOBRE A JA SÃO PAULO

Somos uma das maiores organizações sociais incentivadoras de jovens do

mundo. Estimulamos e desenvolvemos estudantes para o mercado de trabalho,

por meio do método "aprender-fazendo", gerando caminhos para que eles

estejam preparados para os desafios e carreiras da economia globalizada. 

Pela 3ª vez consecutiva, a JA foi
eleita uma das ONGs mais
influentes do mundo,

considerando critérios como
inovação, impacto e governança. 

NOSSOS PILARES

Nossos programas foram
desenvolvidos tendo como foco
estratégico:

EMPREENDEDORISMO

PREPARAÇÃO PARA O
MERCADO DE TRABALHO

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

JA E ODS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A JA está alinhada a 4 ODS: 

570 mil participações de jovens

30 mil participações voluntárias

mais de 300 cidades atendidas

PORQUE A EDUCAÇÃO MERECE SUA ATENÇÃO

NOSSO IMPACTO
Em São Paulo

Pensamento crítico, resolução de problemas e liderança  estão entre as

principais habilidades empreendedores destacadas pelo Fórum Econômico
Mundial.

Até 45 milhões de brasileiros necessitarão aprender novas habilidades

profissionais até 2030, segundo o IBGE.  

7 em cada 10 brasileiros gastam mais do que ganham e 75% declararam
que possuem algum tipo de dívida, mostra a pesquisa Empréstimos Pessoais

e Hábitos dos Consumidores 

#CONSTRUAFUTUROS
Ao contribuir com o JA São Paulo, você apoia nossas ações e programas e nos
ajuda a promover o desenvolvimento de jovens, por meio da educação dando

a eles combustível necessário para seguir por diferentes caminhos, para ir mais
longe do que se imagina e mais rápido do que era esperado. É o impulso para
que o jovem amadureça, para que o voluntário faça mais a diferença, para que

cada empresa possa impactar cada vez mais pessoas. É o impulso para futuros

de tantas pessoas, famílias, cidades e escolas. As contribuições também nos
ajudam na manutenção de infraestrutura da nossa organização.

Como nos apoiar

Para nos ajudar a continuar construindo o futuro de diversos jovens, basta acessar
a plataforma DENARIO e fazer sua doação. Confira abaixo como é fácil doar:

FORMAS DE DOAR

Pessoa física: doando R$ 50 você

impacta o futuro de 5 alunos.

Pessoa jurídica: doando R$ 300 você

nos ajudar a levar os programas para
mais alunos, escolas e professores.

Para doar e ser um #apoiadorJASãoPaulo, aponte a câmera do

seu celular no QR Code ou acesse https://bit.ly/ConstruaFuturos.

Seja um apoiador!

Juntos, construímos futuros mais fortes!

ACOMPANHE A JA SÃO PAULO NAS REDES SOCIAIS
E FIQUE POR DENTRO DAS NOSSAS ATIVIDADES

Junior Achievement 
São Paulo

Junior Achievement 
São Paulo

www.jabrasil.org.br/sp

Faça sua doação pontual ou recorrente através de cartão de crédito, boleto

bancário ou PIX.
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