
    

 

Obrigada por levar em consideração esta oportunidade de parceria! 

Sonhe, Realize é um programa da Soroptimist International of the Americas. A 
Soroptimista é uma organização global de mulheres cujos membros se voluntariam para 
melhorar as vidas de mulheres e meninas por meio de programas que levam ao fortalecimento 
social e econômico. Aproximadamente 33.000 soroptimistas em 21 países e territórios dão o seu 
apoio a projetos globais e comunitários que beneficiam mulheres e meninas. A organização está 
particularmente preocupada em fornecer acesso à educação para mulheres e meninas. 

Concebido especificamente para meninas do ensino médio, o programa Sonhe, Realize 
proporciona às participantes suporte e orientação profissional. 

Objetivo do Programa: Por meio da educação e do acesso a modelos de conduta, as meninas serão 
fortalecidas para que possam perseguir as suas metas de carreira e atingir o seu potencial pleno. 
Objetivos: 

1. Aumentar o número de meninas que se sintam preparadas para perseguir as suas metas de 
carreira.  

2. Aumentar o número de meninas que se sintam confiantes em criar objetivos alcançáveis. 
3. Aumentar o número de meninas que tenham ferramentas para superar os obstáculos ao sucesso. 
4. Aumentar o número de meninas que entendam a importância da resiliência.  
5. Aumentar o número de meninas que possam relacionar valores pessoais com possíveis carreiras.  
6. Aumentar o número de meninas que se sintam confiantes quanto ao seu sucesso futuro.  
7. Aumentar o número de meninas que tenham modelos de conduta profissionais. 

Através de uma série de sessões de aconselhamento ou de um evento de dia inteiro, as participantes 
aprenderão sobre oportunidades de carreira, estabelecimento e alcance de metas, superação de 
obstáculos ao sucesso e como seguir adiante depois de contratempos. As meninas terão a 
oportunidade de trabalhar próximas às associadas da Soroptimista, que são mulheres profissionais 
respeitadas na nossa comunidade que trabalham juntas em projetos que beneficiam mulheres e 
meninas. As soroptimistas podem colaborar com outros membros da comunidade para conduzir as 
meninas por atividades que ajudarão a que desenvolvam aptidões pertinentes a qualquer carreira 
que escolham seguir.  

Sabemos que as meninas têm muitas responsabilidades na escola e em casa. Acreditamos que o 
programa Sonhe, Realize é um investimento que vale a pena no seu sucesso futuro. Também 

acreditamos que uma parceria com a sua organização nos permitirá proporcionar de 
modo mais eficiente este programa prático. 

Obs.: Os nossos membros devem atender a requisitos legais para 
trabalhar com a juventude no nosso estado ou país, e estão 

preparados para fornecer a experiência melhor e mais segura possível 
para as meninas participantes. 

Entre em contato conosco caso esteja interessado(a) em trazer o 
programa Sonhe, Realize para meninas na sua organização! 

Informações para Contato 

Soroptimist International de______________________________________ 

Nome do Contato: _________________________________________________ 

Telefone do Contato: ______________________________________________ 

Email do Contato: __________________________________________________
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