
Aperfeiçoar instrumentos já gerados de inserção, como
aprendizagem e estágio; 

Suporte para a busca de trabalho, que envolve dificuldade
de mobilidade na cidade e os custos de transporte;

Primeiro emprego

Cultura

Ampliar programas nos moldes dos agentes culturais,
com prioridade para jovens mulheres negras das
periferias; 
Fortalecimento, ampliação e aperfeiçoamento dos
editais de apoio, considerando novas especificidades
dos coletivos e produtoras culturais;

Economia

Solidária/Empreendedorismo

Estruturar programa público que fomente a
contratação e consumo - por diferentes setores,
público, privado e ONGs - de serviços e produtos
ofertados por jovens mulheres negras; 
Programas de fomento aos coletivos juvenis para
geração de trabalho e renda, com prioridade para
as jovens negras de periferia, disponibilizando
serviços de assistência e financiamento adequados
ao perfil autogestionário e associativo; 

Orçamento

Chamar o Conselho da Juventude para dialogar e
apresentar a estrutura orçamentária; 

Reconhecer jovens como

sujeitos de direitos

Resgate do Estatuto da Juventude e da Agenda Nacional de
Trabalho decente para a Juventude;

Propostas de políticas públicas para

melhoria das condições de acesso a

trabalho e renda de jovens mulheres

negras 

Rede Multiatores
Projeto Mude com
Elas

Ampliar programa Jovem

Aprendiz

Elaborar trilha de desenvolvimento das juventudes, para
além das faixas etárias que vão de 15 aos 29 anos.  

Entrada no mundo do trabalho (Jovem Aprendiz); 
Manutenção no mundo do trabalho (de 24 a 27
anos); 
Desenvolvimento das juventudes para cargos de
média e alta liderança (28 e 29 anos);

Medida Socioeducativa

Incentivo à formação escolar e profissional das jovens em
conflito com a lei, com muita dificuldade de dar
seguimento à sua escolarização e concluir a educação
básica;



Inserir programas relacionados a trabalho de acordo
com mapeamentos geoestratégicos da cidade
pensando diferentes demandas desses jovens para
posteriormente poder aplicá-los de maneira mais
ampla e útil para esses jovens; 
Diria também criar oportunidades de empregos nas
regiões periféricas, uma vez que os empregos se
concentram na região central o que dificulta a
mobilização, o trajeto para os centros; 

Território

Tecnologia

Fortalecimento da oferta de formação e inserção nas
áreas de tecnologia;

Iniciativa Privada

Desonerar o custo da contratação de jovens para
gerar incentivo empresas; 
Combater o baixo percentual de empresas que
respeitam a lei de aprendizagem; 
Ampliação do debate e dos mecanismos de justiça
nos processos seletivos do setor privado,
considerando formas de incentivar empresas a
contratar jovens negras. 

Gênero e Raça

Pensar o ambiente das empresas do ponto de vista do
enfrentamento ao racismo e ao sexismo, considerando um
melhor acolhimento de profissionais negras e seu
desenvolvimento profissional nessas empresas;

Emprego e Renda

Criar um programa que acompanhe a juventude desde
os dois últimos anos do Ensino Médio, com vistas a
construir essa fase de transição para uma inserção  de
modo mais planejado;
 Promoção de empregos verdes e economia circular
para cidades sustentáveis; 
Políticas que considerem as diversas formas de
inserção: assalariada, associativa e autônoma; 

Formação

Formação política de lideranças jovens, mobilização
e inserção dessas juventudes nas 3 esferas dos poder
público; 
 Programas de bolsas de pesquisa para jovens
negras, de periferia, universitárias das áreas
tecnológicas, vinculando à demandas das políticas
sociais - desenvolvimento de soluções tecnológicas
para aprimorar essas políticas; 
 Ter políticas que diminuam as desigualdades
raciais, políticas afirmativas que abrangem acesso
às universidades, a serviços públicos e programas de
pós-graduação; 
Suporte para acesso e permanência no ensino
superior, passando apoio público aos cursinhos
populares e formas de manter economicamente
estudantes no ensino superior; 

Maternidade e Dupla Jornada

Doméstica

Reforçar políticas pensando no direito à creche visto
que um dos maiores motivos de evasão escolar e
desemprego de mulheres está diretamente ligado aos
cuidados domésticos e de seus filhos;
Suportes específicos para lidar com afazeres
domésticos e cuidados com crianças e familiares; 

Sobre o Projeto Mude com Elas
Implementado pela Ação Educativa, pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK São Paulo) e também pelo
escritório de Terre des hommes Alemanha (Tdh) em São Paulo, o Projeto Mude com Elas consiste em uma iniciativa de combate ao
racismo e ao sexismo no processo de inserção juvenil no mundo do trabalho. A proposta se estrutura nos eixos de incidência,
formação de jovens e mobilização de uma rede de multiatores, que realizam inúmeras atividades com o objetivo de contribuir com
jovens mulheres negras no enfrentamento dos desafios apresentados nos processos de busca de oportunidades profissionais.


