
    
 

 
 

 

PRÊMIO LAUREATE BRASIL 
 
 

Grandes mudanças começam com pequenos gestos. A partir de um momento de inspiração, uma ideia ousada 
é elaborada e aprimorada até se consolidar. Impulsionados por solidariedade e ideias audaciosas, os jovens 
empreendedores sociais de hoje encontram-se particularmente preparados para liderar grandes mudanças 
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Desde o ano de 2005 a Laureate International Universities, considerada a maior rede global 
de instituições de ensino superior, presente em diversos países, possui parceria com o 
programa YouthActionNet®, por meio da International Youth Foundation, com o intuito de 
estimular a criação de programas locais incentivadores do empreendedorismo social, a partir 
da articulação das universidades de sua rede. 
 
O Prêmio Laureate Brasil – Jovens Empreendedores Sociais surgiu com o propósito de 
consagrar iniciativas de jovens empreendedores sociais, entre 18 e 29 anos, que como 
lideranças em suas respectivas comunidades de atuação, contribuem para impactar 
positivamente, do ponto de vista social, o País. 
 
O Prêmio integra quatro iniciativas: Jovem Empreendedor Social – Universidade Anhembi 
Morumbi, Jovem Empreendedor Social – Universidade Potiguar, Jovem Empreendedor Social 
– Centro Universitário do Norte e o Jovem Empreendedor Social – Universidade Salvador. 
Cada um desses programas articula ações e apoios regionais para as iniciativas locais.  
 
Anualmente, o Prêmio seleciona jovens candidatos dos programas regionais para participar 
de um curso de Empreendedorismo Social e integrar uma rede internacional de 
empreendedores sociais, o programa global YouthActionNet®. Criado em 2001 pela 
International Youth Foundation, esse programa global visa reconhecer, apoiar e dar 
visibilidade às lideranças jovens que se dedicam ao empreendedorismo e ao negócio social. 
 

 

 
 
 



    
 
 
 
 

 

 

-INTERNACIONAL YOUTH FOUNDATION: A International Youth Foundation (IYF) é uma 

organização global sem fins lucrativos dedicada exclusivamente a preparar jovens para 

serem cidadãos saudáveis, produtivos e engajados. Acesse: www.iyfnet.org. 

-UNIVERSIDADE SALVADOR: A Universidade Salvador (UNIFACS), fundada em 1972, foi a 
primeira Universidade particular da Bahia e tem sua trajetória associada à excelência na 
formação de profissionais com perfil empreendedor. Oferece cursos Técnicos, de Extensão, 
de Graduação e de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu nos campus de Salvador e Feira de 
Santana. Acesse www.unifacs.br. 
 
 
 

 

 
 

JOVEM EMPREENDEDOR SOCIAL – UNIVERSIDADE SALVADOR: Promovido na região 
Nordeste (Bahia e Sergipe), a iniciativa visa apoiar jovens visionários, com ações 
empreendedoras de Responsabilidade Social e Ambiental, capazes de realizar intervenções 
com as realidades e mobilizar as comunidades para a solução de seus problemas locais. Seu 
compromisso está no desenvolvimento integral dos jovens, como profissionais, pessoas e 
cidadãos, apoiando-os na realização de sua vocação empreendedora, para o 
desenvolvimento de projetos sociais inovadores, que gerem mudanças positivas em 
comunidades. 
 

 

 

 
 

http://www.iyfnet.org/
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Empreendedor com propósito. Desta maneira se define Kiko Kislansky, 24 anos, da EUZARIA, em 
Salvador, que é formada por empreendedores jovens, sonhadores e inconformados com a realidade 
atual. Seu propósito é expandir a consciência de empreendedores e consumidores, viabilizando 
formas de utilizar o Capitalismo de uma forma consciente e humanizada, onde todo mundo ganha.  
 

Assim é o Movimento Euzaria: mais que produtos produzidos localmente, com respeito total as leis 
do comércio justo, as lojas oferecem ferramentas de transformação. Para cada compra, um ato de 
solidariedade é gerado para moradores em situação de rua, instituições beneficentes e ONG; além de 
parcerias com outras empresas e a Defensoria Pública, com projetos para capacitar moradores em 
situação de rua e inseri-los no mercado de trabalho formal. No ato da compra, o consumidor vive 
uma experiência: escreve uma dedicatória para quem vai receber o benefício gerado pela sua 
compra e recebe uma missão para fazer o bem, se tornando parte de uma rede infinita de gentileza, 
atitude, amor e consciência. 
 

 

 
Webson é Co-autor de um projeto intitulado de O SOM DO SISAL, que tem o intuito de promover o 
intercâmbio cultural no Território do Sisal numa proposta criativa e inovadora, que engloba as 
esferas cultural, socioeconômica e da sustentabilidade. A ideia é justamente criar a possibilidade do 
reaproveitamento dos resíduos da cadeia produtiva do Sisal, e gerar mecanismos de preservação e 
manutenção da cultura local, dando um novo significado e fortalecendo a identidade de um povo 
que historicamente construiu a sua economia e tradições a partir dessa atividade agrícola.  
 

O projeto consiste em aplicação de oficinas de Luteria e Música. A Luteria consiste na construção e 
manutenção de forma artesanal de instrumentos musicais de corda, como violinos, violas, rabecas, 
etc. Este projeto desenvolve oficinas de construção de instrumentos musicais a partir da flecha ou 
haste do sisal (escape floral) e desenvolve oficinas de musicalização utilizando os próprios 
instrumentos construídos. A produção dos instrumentos, as oficinas de música e as apresentações 
realizadas pelos integrantes do projeto fazem parte de ações socioeducativas promovidas para os 
jovens da região 
 
 

Para mais informações acesse o link: http://premiolaureatebrasil.com.br 
 

http://premiolaureatebrasil.com.br/

