
Por quase 100 anos, a Soroptimista  vem ajudando as mulheres 

e meninas desfavorecidas a libertarem seu poder. Como uma 

organização  mundial de voluntariado com profunda experiência 

e visão, sabemos que a melhor maneira de levantar comunidades, 

nações e o mundo é educar mulheres e meninas. 

Mulheres e meninas educadas têm melhores possibilidades de 

emprego e uma maior chance de quebrar o ciclo da pobreza. Elas 

são menos vulneráveis à violência e à exploração sexual. Elas têm 

maior acesso aos cuidados de saúde. A educação é a intervenção 

mais eficaz para ajudar mulheres, meninas e suas famílias a 

levarem melhores vidas. A Soroptimista economicamente capacita 

mulheres e meninas desfavorecidas, proporcionando acesso à 

educação através dos nossos Programas Sonhos: Prêmios Viva o 

Seu Sonho e o Sonhe, Realize.

“O mundo nunca realizará 100 por cento de seus 
objetivos se 50 por cento de suas pessoas não puderem 
realizar todo o seu potencial. Quando liberarmos o poder 
das mulheres, podemos garantir o futuro para todos.” 
—Secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon 

Investindo nos Sonhos 
 de Mulheres e Meninas

S O R O P T I M I S TA

Sucesso dos Prêmios Viva o Seu Sonho

das recebedoras de 
prêmios que receberam 

seu diploma educacional 
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“A coisa mais importante que me ajudará 
alcançar meus sonhos é alguém me 
acompanhando na minha jornada.” 

—Participante do Sonhe, Realize



Dawn entrou no sistema de proteção de menores 

após sofrer anos de abuso físico e sexual em sua casa. 

Até a idade de 14 anos, ela já tinha sido introduzida 

a prostituição, crack e tinha tentando suicídio. Com a 

idade de 16 anos, ela deu a luz a uma menina, e alguns 

anos mais tarde, ela acolheu a filhinha do seu irmão. 

Dawn nunca abandonou seus sonhos de frequentar 

uma faculdade. Ela estabeleceu um lar estável, 

trabalhou em tempo integral e se matriculou em uma 

faculdade. Mas então o seu carro quebrou. Ela entrou 

em pânico e sentiu-se derrotada, pois o seu carro era 

a sua linha de vida. 

Na próxima noite, a Dawn recebeu um telefonema 

que mudou tudo. Ela tinha recebido um Prêmio 

Soroptimista Viva o Seu Sonho. Com o dinheiro do 

prêmio, ela comprou um carro usado e pode continuar 

seus estudos. Desde então, a Dawn se formou e está 

agora cursado faculdade de direito. Seu objetivo é 

prestar assistência jurídica para mulheres e crianças 

no sistema de proteção de menores.

Conheça a Dawn: 
Pronta a Devolver Após Uma  

Dura Jornada

Necessidade não Atendida
Com todo o progresso que tem sido feito, mulheres e meninas continuam em desvantagem – em todos os países do mundo 

– simplesmente por causa de seu gênero. Os nossos Programas Sonhos são transformadores e ajudam igualar o campo 

oferecendo recursos para mulheres e meninas alcançarem seus verdadeiros potenciais. Embora o impacto de nossos 

programas serem profundos, a infeliz verdade é que um estimado 20 milhões de mulheres e meninas dentro de nossos 

limites territoriais precisam de nossa ajuda. 

Para podermos alcançar mais mulheres e meninas, queremos ampliar a nossa capacidade de entrega de nossos Programas 

Sonho, tanto tradicionalmente através de nossas sócias e clubes, como também através do LiveYourDream.org, o nosso 

portal de ativismo online. Isto inclui fundos adicionais para Prêmios Viva o Seu Sonho, apoio a clubes e outros interessados 

em apresentar o currículo do Sonhe, Realize, e infraestrutura de investimento em ambos programas. 

Vinte milhões de mulheres e meninas carentes precisam de nossa ajuda. A Soroptimista esta singularmente posicionada 

para atender esta necessidade. Nós temos o conhecimento. Nós temos a experiência. Os programas. A paixão. O 

investimento adicional ajudaria estas mulheres e meninas merecedoras libertar seu poder e viver seus sonhos. 

 

Nossos Programas Sonho
Desde 1972, os nossos Prêmios Viva o Seu Sonho: 

Educação e Capacitação tem ajudado mais de 30 

mil mulheres, em grande parte mais solteiras, com 

$30 milhões de dólares em bolsas de dinheiro. Estas 

mulheres superaram desafios inimagináveis em sua busca 

de uma vidas melhor. Elas são sobreviventes da pobreza, 

violência doméstica e sexual, dependências e tráfico 

sexual. Todos os anos, cerca de 1.500 mulheres são 

ajudadas com quase $2 milhões de dólares em prêmios. 

O impulso dos Prêmios Viva o Seu Sonho, juntamente 

com um exército de sócias e apoiadores Soroptimistas 

que as encorajam, ajudam as recebedoras de prêmios 

em seu caminho para uma vida melhor. 

O nosso programa mais novo, Sonhe, Realize: Apoio 

Profissional para Meninas, tem como alvo meninas 

carentes em escolas de ensino médio  que enfrentam 

obstáculos para o seu futuro sucesso. O programa coloca 

meninas a caminho oferecendo-lhes acesso a modelos 

profissionais positivos, orientação profissional e recursos 

que precisam para alcançar seu pleno potencial. Clubes 

Soroptimista trabalham em parceria com meninas em 

ambiente de pequenos grupos ou de conferência. Até o 

presente, quase 9 mil meninas participaram do Sonhe, 

Realize. Elas relatam se sentirem otimistas sobre o 

aprendizado de reivindicar seu próprio poder enquanto 

seguem seus objetivos. 


