25 de outubro de 2020, Paris França
COMUNICADO SOBRE NOSSOS PROGRAMAS E ATIVIDADES

Como diversas outras organizações ao redor do mundo, a pandemia vem nos afetando
fortemente e reduzindo a nossa capacidade de conduzir nossos programas com sucesso. Devido
às restrições de viagens e financeiras e à estima pela saúde, nossa equipe decidiu:
•

•

•
•

Adiar nosso programa Brasil, inicialmente previsto para outubro 2020, para outubro
de 2021. Estamos em contato com nossos parceiros e continuamos trabalhando na
organização do nosso 3° programa em São Paulo. A confirmação da data do programa
ainda deve ser confirmada, o faremos assim que as condições sanitárias evoluam
permitindo a realização de um evento seguro para todos.
Adiar a implementação do nosso programa Níger, inicialmente previsto para a
primavera de 2021. Enquanto isso continuamos empenhados na sua divulgação, no país
em questão e nas nações vizinhas, a fim de avaliar a melhor forma de integrar as pessoas
interessadas em programas híbridos ou online.
Manter o nosso programa França. Ajustaremos o cronograma e o formato do
programa de acordo com os futuros comunicados oficiais do governo francês, levando
em consideração a evolução das condições sanitárias no país.
Trabalhar dobrado para operacionalizar nosso projeto Young Enough Advocates.
Acreditamos que podemos transformar este momento difícil em uma oportunidade de
juntar esforços, reunindo nossos membros de programas diferentes e o máximo de
pessoas do mundo interior, para solidificar o desenvolvimento deste novo programa e
viabilizar o seu lançamento o mais breve possível. Visite o nosso site para mais
informações sobre o YEAdvocates. Não se esqueça de nos acompanhar, em breve
divulgaremos mais novidades e informações.

Agora, mais do que nunca, devemos apoiar e incentivar iniciativas solidarias que jovens
de todo o mundo estão desenvolvendo. A própria natureza da nossa ONG, uma iniciativa
conduzida por jovens destinada a treinar e munir iniciativas de desenvolvimento sustentável em
comunidades carentes, torna nosso trabalho mais necessário do que nunca. Embora seja
inoportuno a redução de nossas atividades, temos a convicção de que os jovens serão
protagonistas na reconstrução dos laços entre nossas sociedades em um mundo pós-crise.
Estaremos sempre ao lado dos que querem participar dessa reconstrução. Estamos
inteiramente mobilizados para encontrar o caminho para de chegar lá.
Nossos pensamentos estão com todos aqueles afetados direta ou indiretamente pelas
consequências da pandemia.
Desejamos a todos muita saúde e agradecemos mais uma vez pelo apoio e carinho. Juntos
vamos atravessar este momento difícil e sair mais fortes.
Equipe YEA.
Para mais informações a respeito dos programas e atividades da Young Enough Ambition, você pode entrar em contato
conosco pelo endereço de e-mail a seguir hello@youngenough.org

