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A comunidade da SIA online, 
LiveYourDream.org, oferece apoio online e 
no mundo real para ajudar mulheres e 
meninas através de programas que levam a 
capacitação econômica e social. Trabalhos 
tais como criação de conscientização através 
de distribuição de folhetos, participação em 
alertas para ação e alcançando possíveis 
candidatas ao Prêmio Viva o Seu Sonho, são 
alguns dos meios pelos quais os apoiadores 
do LiveYourDream.org estão trabalhando 
para capacitar mulheres e meninas.  
 
Indo para o seu terceiro ano de sucesso, o LiveYourDream.org está ajudando a Soroptimista entregar a 
sua missão. A Diretoria da organização percebe que ainda existe alguma confusão sobre o 
LiveYourDream.org, e espera que as seguintes Perguntas Frequentes irão ajudar esclarecer a decisão 
da SIA em seguir esta estratégia. 
 
Por que a SIA apoia o LiveYourDream.org?  
A Soroptimista, como muitas marcas antigas, vêm fazendo coisas da mesma maneira por muitos 
anos. Em nosso caso, nós temos envolvido pessoas em nossa missão exclusivamente através de 
clubes. Desde 1990, a SIA perdeu cerca de 35 por cento de suas sócias. Entretanto, as necessidades 
de mulheres e meninas não diminuíram. Diferenças sociais e de gerações estão exigindo novos meios 
para pessoas realizarem serviços voluntários. O LiveYourDream.org está preenchendo esta 
necessidade através de engajamento de apoiadores para ajudar entregar a missão da SIA – de uma 
maneira que é atraente e significante para eles.   
 
Como o LiveYourDream.org apoia o plano estratégico da SIA? 
Áreas alvos do Plano estratégico da SIA incluem: efeito, engajamento, reconhecimento e doações. O 
LiveYourDream.org é bem sucedido no apoio destes alvos. Até o presente, LiveYourDream.org tem 
quase 64.000 apoiadores que tomaram mais de 44.000 ações em favor de mulheres e meninas. O 
LiveYourDream.org também ajudou atrair dois novos patrocinadores corporativos, está desenvolvendo 
um novo grupo de doadores, e oferece aos clubes um meio para engajar possíveis sócias. Enquanto a 
comunidade online cresce, também cresce o reconhecimento da SIA e de sua missão. 
 

LiveYourDream.org: 
Ampliando a missão da Soroptimista 
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Porque o LiveYourDream.org está somente em Inglês? 
O LiveYourDream.org está sendo pilotado em Inglês porque ele reflete as tendências de voluntariado 
na América do Norte. Uma vez que estiver funcionando totalmente, a SIA irá começar pesquisar a 
viabilidade de estabelecimento do modelo em outros idiomas da SIA. 
 
O LiveYourDream.org irá substituir a Soroptimista? 
O principal propósito do LiveYourDream.org é convidar o maior número de pessoas possível para 
ajudar a SIA entregar a sua missão. Esta estratégia foi criada para ajudar suplementar clubes 
Soroptimistas, não para substituí-los. LiveYourDream.org oferece alternativas para pessoas que não 
tem o tempo, dinheiro ou desejo de fazer parte de um clube. A SIA e LiveYourDream.org trabalham 
juntos para conectar pessoas a nossa missão.  
 
As Soroptimistas podem pertencer ao LiveYourDream.org e conectar-se com Sonhadores? 
A SIA encoraja as sócias se unirem ao LiveYourDream.org para aprofundar seu engajamento com a 
Soroptimista e ajudar a comunidade crescer. Também, certifique-se de “entrar na rede” e interagir 
com Sonhadores via mídia social. Enquanto o LiveYourDream.org foi criado para pessoas que desejam 
engajar-se com a missão Soroptimista em base individual, Sonhadores também são encorajados a 
explorar afiliação a clube Soroptimista. 
 
Por que os Prêmios Viva o Seu Sonho e o LiveYourDream.org têm nomes similares? 
Ambos, comunidade online e programas de prêmio, tomam seu nome de sugestões de nossas 
recebedoras de prêmios, as quais quase sempre nos dizem que o apoio Soroptimista está  as ajudando 
viver seus sonhos. O uso desta imagem é um esforço para dar marca ao programa e a Soroptimista de 
uma maneira poderosa e inspiradora.  
 
Visite <http://bit.ly/LYD-faq> para ficar sabendo mais sobre o LiveYourDream.org, e se tiver alguma 
dúvida ou pergunta, entre em contato através do e-mail <siahq@soroptimist.org>. 
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