
 
Você está convidado a nomear jovens para a fazerem parte da MVYLI (Iniciativa dos 

Líderes Jovens de Martha’s Vineyard). 
 

O programa da MVYLI dura o ano todo e tem início com os jovens servindo como 
representantes dessa Iniciativa junto a Conferencia da Liderança Juvenil para o 

Desenvolvimento Sustentável de 27 junho a 2 julho. 
 

Formulário de Matricula no MVYLI para o ano de 2015: 
http://www.mvyli.org/wp-content/uploads/2015/02/MVYLI-application-2015.pdf 

 
O Programa anula da MVYLI baseia-se nas metas traçadas durante a Conferencia da Liderança Juvenil. Nós 
fornecemos aos jovens as ferramentas, treinamento e oportunidades para se tornarem lideres através de programas 
como um Dia na Vida de um Profissional (Job Shadow Day), Curso Preparatório para a Faculdade e 
Programas de Campo (College Prep & Field Program), Projetos de Sustentabilidade em Ação e a Premiação 
Cronkite (Cronkite Awards). 
 

Orientação para a Conferência da MVYLI: 19 de maio 
A líder jovem da faculdade e da MVYLI Charlotte McCarron 

compartilhará suas experiências na Conferencia e nos Programas oferecidos pela 
Iniciativa. 

 
A Conferencia da Liderança Juvenil MVYLI para o Desenvolvimento Sustentável inspira, educa e capacita 
jovens (idades 14-21) para tomar iniciativa em suas vidas e na sua ilha. Neste treinamento intensivo de liderança de 
uma semana os jovens representantes da MVYLI discutem sobre seus objetivos no âmbito pessoal, profissional, 
com relação a ilha de Martha’s Vineyard e também ao mundo. A Conferencia começa com um passeio pela ilha 
para visitar os projetos de sustentabilidade ecológica. Os participantes se reúnem em grupos com jovens 
universitários para começar a desenvolver planos de carreira para os próximos 5 anos das suas vidas. Eles também 
identificar e desenvolver planos de ação para projetos de sustentabilidade que beneficiarão a ilha. Nosso corpo 
docente inclui jovens que se graduaram neste programa e fazem parte do Instituto “Train-the-Trainer Youth 
Empowerment Model.” Tais jovens tem o objetivo especifico de ensinarem as lições que lhes foram anteriormente 
ensinadas, de acordo com o legado do Dr. King, segundo o qual “Cada um, ensina um.” – com a criação de um 
poderoso efeito multiplicador para as gerações futuras. 
 

Resultados da Conferência da MVYLI de Liderança Juvenil para o Desenvolvimento Sustentável & 
Programa Anual 

 
• Os jovens recebem ferramentas de ensino / formação para desenvolver um espírito de empreendedorismo e 
iniciativa em suas vidas. 
• Os jovens são inspirados pelo exemplo de líderes jovens que conseguiram superar seus obstáculos e mudaram 
suas vidas e seu mundo. 
• Os jovens aprendem quais são as melhores ideias e modelos inovadores para promover práticas sustentáveis na 
ilha. 



• Os jovens aprendem a desenvolver planos de ação; solucionar desafios, preparar apresentações e elaborar 
estratégias para engajar outras pessoas. 
• Os jovens aprendem a fazer apresentações eficazes: verbalmente, por escrito, artisticamente e através de vídeo e 
mídia social. 
• Os jovens são capacitados a serem representantes de questões de sustentabilidade e projetos que afetam a ilha. 
• Os jovens fazer parceria com mentores durante todo o ano e para o programa um Dia na Vida de um Profissional 
(Job Shadow Day). Eles escrevem cartas de recomendação; fazem apresentações para colaboradores do programa; 
ajudam com assuntos de faculdade, estágios e empregos de verão. 
 
 
Programas da MVYLI requerem o compromisso do jovem participante e da pessoa que o nomeia. Jovens que 
participam das reuniões semanais se preparam melhor para usar as habilidades que aprenderam com o fim de 
alcançarem seus objetivos para suas vidas, sua ilha e para o mundo. O apoio dos pais é inestimável para garantir o 
sucesso do jovem no programa da MVYLI. 
 
Por favor, considerem os jovens que têm o potencial para serem líderes e imaginem o quanto eles poderiam 
se beneficiar com esta experiência! Juntos, vamos preparar uma nova geração de líderes para Martha’s 
Vineyard e para o mundo. 
 
MVYLI é um projeto do Instituto de Liderança “Stone Soup”, uma organização do tipo 501c3 sem fins lucrativos 
fundada na ilha, em 1997. Todos os programas são livres para os jovens de Martha’s Vineyard. 
 

Iniciativa dos Líderes Jovens de Martha’s Vineyard • www.mvyli.org • www.soup4worldinstitute.com 
 
 


