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CRJPS – COLETIVO REGIONAL 
JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL

JUVENTUDE CONSTRUINDO CAMINHOS, 

TRILHANDO UMA HISTÓRIA – A EXPERIÉNCIA DOS 

COLETIVOS DE JOVENS  

O CRJPS avançou muito nos últimos com a ascensão de lideranças juvenis 
ocupando cargos em diferentes níveis de entidades sociais, privadas e no governo.

Dailson Andrade Santos, coordenador do projeto

Políticas públicas para juventude no semiárido baiano
O CRJPS foi fundado em 2004 com o objetivo de formar lideranças jovens 
para mobilização e atuação em políticas públicas voltadas para a juventude nos 
municípios da região sisaleira do semiárido baiano, onde há grande demanda de 
maior participação popular para garantia de acesso a direitos.

Com o apoio da BrazilFoundation, em 2009, a CRJPS garantiu diversas emendas 
nos orçamentos municipais voltadas para políticas de esporte, cultura, educação e 
geração de renda para a juventude.

Com a atuação da instituição, muitos jovens têm conquistado cargos em diferentes 
entidades sociais, privadas e no governo. O objetivo do projeto é dar continuidade 
e aprofundar a formação e troca de experiências entre essas jovens lideranças 
através da qualificação técnica sociopolítica de 13 Coletivos de Jovens do 
semiárido baiano. 

IMPACTO
O projeto vai fortalecer a atuação dos coletivos, realizando:

• Formações regionais e multiplicação d as bases dos coletivos por meio de 
encontros de orientação;
• Estimular a incidência mais efetiva nas políticas públicas de juventude no 
contexto do semiárido baiano;
• Aumentar em 35% o número de participantes dos Coletivos, fortalecendo a 
atuação dos multiplicadores;
• Beneficiar diretamente 65 jovens de 16 a 29 anos;
• Produzir uma cartilha de metodologias utilizadas pelos Coletivos sobre 
participação popular.
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