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S O R O P T I M I S T A  I N T E R N A C I O N A L  D A S  A M É R I C A S  

 

Programas Viva o Seu Sonho da Soroptimista 
 
“Capacitação” – esta é uma palavra que ouvimos muito, mas o que exatamente isto significa para mulheres e 
meninas? Simplesmente falando, as mulheres se capacitam quando elas estão livres para agir em seu melhor 
interesse. 
 
A Soroptimista Internacional das Américas melhora a vida de mulheres e meninas através de programas que 
levam à capacitação econômica e social. Nós trabalhamos para alcançar um mundo onde mulheres e meninas 
tenham os recursos e oportunidades de que precisam para alcançar o seu pleno potencial e viver seus sonhos. 
 
A capacitação econômica e a social estão intimamente interligadas. As mulheres são economicamente 
capacitadas quando elas têm o controle de suas próprias finanças e bem-estar – quando elas podem ter uma voz 
nas decisões financeiras para moldar suas vidas e as vidas de suas famílias. As mulheres são socialmente 
capacitadas quando elas têm um senso pessoal de autonomia, autoconfiança e o poder de controlar sua vida 
pública e privada. A capacitação econômica e a social das mulheres são  necessárias para mulheres e meninas 
bem-sucedidas e sadias, como também para as famílias e comunidades. 
 
Os Programas Sonhos da Soroptimista – os Prêmios Viva o Seu Sonho e o Sonhe, Realize – são dedicados a 
ajudar mulheres e meninas a alcançar capacitação econômica e social. 

Prêmios Viva o Seu Sonho: Educação e Capacitação para Mulheres 

Desde 1972 a Soroptimista vem capacitando mulheres através dos Prêmios Viva o Seu Sonho. Os Prêmios Viva o 
Seu Sonho ajudam mulheres que arcam com as principais responsabilidades financeiras de suas famílias. O 
programa oferece os recursos de que elas precisam para melhorar o seu nível educacional, habilidades e 
possibilidades de emprego. Tipicamente, as recebedoras de prêmios superaram enormes obstáculos incluindo 
pobreza, violência doméstica, vícios de drogas e álcool. Elas podem usar seu prêmio para contrabalançar 
qualquer custo associado aos seus esforços para obtenção de um nível educacional mais alto ou treinamento, 
tais como livros, cuidados infantis e transporte. 
 
Os Prêmios Viva o Seu Sonho viram muitos sucessos durante o ano de clube 2015-2016: 

 O número de clubes participando aumentou de 1.014 para 1.037 (2%). 81% de todos os clubes 
participaram. 

 13 regiões tiveram participação de 100% 

 1.355 mulheres receberam o prêmio, um aumento de 62 (5%) em relação ao ano passado. 

 O financiamento alcançou US$1.74 milhões com um aumento de US$ 131.152,00 em relação ao ano 
passado (7%) 
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Nós também recebemos respostas extremamente positivas de recebedoras anteriores dos Prêmios Viva o Seu 
Sonho: 

 96 por cento dos respondentes da pesquisa relataram que servem de modelo positivo para seus 
dependentes.  

 95 por cento reportaram um aumento de autoestima. 

 94 por cento das respondentes de uma pesquisa relataram que já conseguiram ou continuam a tentar 
obter seu diploma ou certificação.  

 81 por cento das respondedoras que relataram já terem obtido o seu diploma/certificado, conseguiram 
empregos com salários mais elevados. 

 
As dedicadas sócias da SIA são responsáveis por estas realizações. Mas ainda há muito mais mulheres que 
precisam de nossa ajuda! Como sempre, nós encorajamos os clubes que ainda não participam deste programa 
que transforma vidas a participar. A participação inclui conceder um prêmio em dinheiro a uma mulher que 
atenda todos os requisitos de elegibilidade e submeter a sua candidatura para outros níveis de julgamento. A 
sua Coordenadora Regional de Programas, a Coordenadora Regional dos Prêmios Viva o Seu Sonho e os 
funcionários de programa do escritório central da SIA ficariam muito felizes em ajudá-la a começar. Nós também 
estimulamos os clubes participantes a dar mais prêmios, e assim aumentar o efeito dos prêmios para as 
recebedoras, oferecendo apoio adicional tais como instrução, apoio de trabalho, apoio educacional, apoio de 
cuidados infantis, e incluir as recebedoras de prêmios em atividades do clube. Veja o recurso Além do Prêmio 
em Dinheiro para aumentar o Efeito Coletivo para ver mais ideias de como você pode ir além do prêmio em 
dinheiro. Também não deixe de ver o novo Kit para Participação de Clube nos Prêmios Viva o Seu Sonho, o qual 
inclui todas as informações e materiais de que o seu clube precisa para participar do programa em um 
documento só. 

Sonhe, Realize: Apoio Profissional para Meninas 

Sonhe, Realize: Este programa tem como objetivo ajudar meninas a se tornarem adultas fortes e bem-sucedidas. 
Sonhe, Realize tem como alvo meninas em escolas secundarias que enfrentam obstáculos para o seu futuro 
sucesso. Ele oferece às meninas acesso a modelos profissionais positivos, educação sobre profissões e recursos 
para viver seus sonhos. Clubes Soroptimistas em 20 países e territórios trabalham em parceria com meninas em 
pequenos grupos, ou em uma conferência, para lhes dar informações e recursos que elas querem, e de que 
precisam, para serem bem-sucedidas. Os assuntos cobertos incluem oportunidades de profissões, como definir 
e alcançar objetivos, superar obstáculos para o sucesso e como ir adiante após contratempos e fracassos. 
 
O programa Sonhe, Realize viu muitos sucessos em seu primeiro ano de execução:  

• 408 clubes sediaram 443 projetos Sonhe, Realize.  
• 432 clubes (34%) comprometeram-se com o Sonhe, Realize, hospedando um projeto ou 

apoiando um projeto de outro clube. 
• 8.634 meninas participaram do Sonhe, Realize. 
• 115 novos membros integraram-se a Soroptimist como resultado do Sonhe, Realize, segundo 

relatórios enviados por formulários regionais ou pelo próprio clube. 
 
Nós também recebemos respostas positivas das participantes do Sonhe, Realize: 

• 90% das participantes sentem-se mais confiantes em seu sucesso futuro. 
• 87% das participantes sentam-se mais preparadas para perseguir seus objetivos profissionais.  
• 80% das participantes dizem que Sonhe, Realize lhes deu novas ferramentas para superar os 

obstáculos ao seu sucesso. 
• 87% das participantes foram apresentadas a modelos profissionais positivos. 
• 86% das participantes criaram metas alcançáveis para seu future. 

 

http://bit.ly/LYDadditionalsupport
http://bit.ly/LYDadditionalsupport
http://www.soroptimist.org/members/program/programdocs/lyd-awards/portuguese/toolkit-p.pdf
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Existem muitos recursos para apoiar o seu clube para que possa hospedar o Sonhe, Realize, incluindo um Kit de 
Planejamento, um Guia de Projeto para Clubes, sete sessões roteirizadas de currículo e um Guia de Avaliação de 
Clube. SIA estimula os clubes que já têm projetos para meninas ou que têm interesse em trabalhar mais com 
meninas a participar do Sonhe, Realize. Os clubes participantes devem utilizar o nome do programa e currículo e 
submeter a informação de avaliação para a SIA. A sua Coordenadora Regional de Programas, a Coordenadora 
Regional do Prêmio Sonhe, Realize e os funcionários de programa do escritório central da SIA estão sempre 
disponíveis para responder a quaisquer perguntas e oferecer apoio. 

http://www.soroptimist.org/members/program/programdocs/career-guidance-girls/english/club-planning-toolkit.pdf
http://www.soroptimist.org/members/program/programdocs/career-guidance-girls/english/club-planning-toolkit.pdf
http://www.soroptimist.org/members/program/programdocs/career-guidance-girls/english/dibi-club-project-guide.pdf
http://www.soroptimist.org/members/program/career-guidance-girls/curriculum.html
http://www.soroptimist.org/members/program/programdocs/career-guidance-girls/english/dibi-club-eval-guide.pdf
http://www.soroptimist.org/members/program/programdocs/career-guidance-girls/english/dibi-club-eval-guide.pdf

