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APRESENTAÇÃO
Somos uma associação de natureza beneficente, sem fins lucrativos, de caráter ecumênico e humanitário.

Na manifestação do nosso propósito, acreditamos que na assistência às pessoas e aos reinos da natureza exercitamos, de forma vivencial, 
o amor e os princípios da fraternidade.

A Casa Cristo do Bem existe como ponte de união entre grupos e indivíduos que aspiram à transformação, difundindo uma nova forma de
ser e viver valores que vêm do coração.

INTRODUÇÃO
O Projeto Jovens do Bem é baseado em valores universais, que transcendem as diferenças culturais, étnicas e religiosas, fundamentando
a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e a Declaração de Princípios sobre a Tolerância, da UNESCO.

A Educação em valores universais se realiza por via da reflexão intelectual (saber), do sentimento (sentir) e pela transformação de intenções
em ações (fazer). Daí a importância do envolvimento das pessoas em trabalhos de ajuda mútua.

OBJETIVO
Este Projeto tem o objetivo de capacitar jovens para a inclusão social através de oficinas, dinâmicas e práticas socioambientais.

REALIZAÇÕES
Construção de um berçário de mudas >> Trabalhando.
Valores ambientais
Elementos paisagísticos
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OFICINAS
Teóricas e práticas

VISITAÇÕES
Conhecer outras áreas relacionadas ao objetivo do projeto, promovendo intercâmbio de informações e troca de saberes.
Exemplos: Jardim Botânico, Sítios, Unidades de Conservação e outros Núcleos de Projetos.

FUTUROS  AGENTES  MULTIPLICADORES
Público: Jovens de 14 a 21 anos

DURAÇÃO DA FORMAÇÃO
6 meses

CERTIFICAÇÃO
Cada jovem receberá um certificado de Guardião Ambiental e Agente Multiplicador.

RESULTADOS  ESPERADOS
Acreditamos que com o exercício do Projeto Jovens do Bem, o resultado venha mudar as atitudes desses jovens, formando
indivíduos mais conscientes, responsáveis e inseridos dignamente na sociedade. 
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Outras informações e detalhes sobre o Projeto, contate a coordenação. 


