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Guia de Referência de Programas 
 

Programas Soroptimista Sonhos  

A Soroptimista é uma organização mundial de voluntariado para mulheres cujas sócias trabalham para 
melhorar a vida de mulheres e meninas através de programas que levam a capacitação econômica e social. O 
programa de Prêmios Viva o Seu Sonho da Soroptimista assegura que mulheres e meninas tenham acesso a 
educação e treinamento que precisam para alcançar seu pleno potencial e viver seus sonhos. A Soroptimista 
está comprometida em investir em programas que realizam uma mudança sustentável e mensurável para 
mulheres e meninas. 

Prêmios Soroptimista Viva o Seu Sonho: Educação e Capacitação para Mulheres  

Os Prêmios Soroptimista Viva o Seu Sonho: Educação e Capacitação para Mulheres foi estabelecido em 1972 
para ajudar mulheres que são arrimo de família obter treinamento e habilidades educacionais necessárias 
para melhorar a sua condição de emprego e padrão  de vida para elas e suas famílias. Mais de $2.1 milhões de 
dólares são outorgados anualmente em fundos de clube, região e federação para quase 1.500 mulheres nos 
21 países e territórios membros da SIA. As recebedoras destes prêmios em dinheiro  podem usá-los para 
qualquer custo associado com os seus esforços educacionais, incluindo mensalidades escolares, livros, 
cuidados infantis e transporte. Todos os materiais que o seu clube precisa para participar se encontram na 
seção de sócias da website, incluindo um kit para participação de clube que é fácil de usar. 

Sonhe, Realize: Apoio Profissional para Meninas 

O programa Soroptimista Sonhe, Realize tem como alvo meninas em escolas secundárias  que enfrentam 
obstáculos para o seu futuro sucesso. Ele oferece a meninas  acesso a modelos profissionais positivos, 
orientação profissional e recursos para viverem seus sonhos. Os clubes Soroptimistas nos 21 países e 
territórios trabalham em parceria com meninas em pequenos grupos, ou em uma conferência, para oferece-
las informações e recursos que elas querem, e precisam, para serem bem sucedidas. Os assuntos cobertos 
incluem oportunidades de carreiras, definição e  realização de metas, superando obstáculos para o sucesso e 
como ir avante após contratempos ou fracassos. A SIA oferece múltiplos recursos para ajudar os clubes em 
seus projetos de nível local, incluindo kit para planejamento, guia de programa, e um currículo com sete 
sessões.  
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Outros Programas Soroptimista 
Subsídio de Clube Soroptimista para Mulheres e Meninas  

O Subsídio de Clube Soroptimista para Mulheres e Meninas são prêmios dados aos clubes Soroptimistas que, 
de acordo com missão da SIA, começam ou continuam um projeto que melhora as vidas de mulheres ou 
meninas em suas comunidades. O prazo final para recebimento de propostas é 1 de março.  

Comunidade Online Viva o Seu Sonho 

LiveYourDream.org  é uma comunidade online capacitando ações no mundo real, ajudando mulheres e 
meninas a viver seus sonhos. Cada adepto decide o seu próprio nível de envolvimento e como eles gostariam 
de se envolver, ou tomar uma ação, em um dos premiados programas Soroptimistas. Através desta 
comunidade online, a SIA abrirá oportunidades para não-Soroptimistas se envolver conosco e nos ajudar a 
realizar a nossa missão. Além disso, ela oferece a oportunidade para sócias e sonhadores a realizar este 
projetos:   

Programas Soroptimista de Reconhecimento de Clubes 

Soroptimistas Celebrando Sucesso! 

O programa Soroptimistas Celebrando Sucessos reconhece os projetos bem sucedidos dos clubes que 
melhoram as vidas das mulheres e meninas e que promovem a Soroptimista como uma organização com 
esta missão. Estes prêmios reconhecem as melhores práticas de clubes Soroptimistas em cada uma das 
quatro áreas do plano estratégico da SIA: angariação de fundos, associação, programa e conscientização 
pública. Cada região escolherá um projeto em cada uma das quatro áreas e a  Diretoria da SIA selecionará a 
melhor inscrição de cada categoria dentre os finalistas regionais. O prazo final para recebimento de 
inscrições na região é 1 de Julho, ou antes. 

Certificado de Apreciação  

O novo Certificado de Apreciação, que substitui o Prêmio de Clube, homenageia clubes que preencheram os 
requisitos abaixo durante aquele ano de clube. Os clubes não precisam se inscrever para o prêmio. Qualquer 
clube que preencher estes requisitos irá automaticamente receber o certificado. 
 
Participar em programas da SIA 

• Participar nos Prêmios Viva o Seu Sonho: Educação e Capacitação para Mulheres , participar  ou 
apoiar o Sonhe, Realize. 

Apoiar a Cultura de Filantropia da SIA 
• Contribuir pelo menos 10 por cento dos fundos angariados localmente para a Contribuição de Clube 

para apoiar os nossos programas da federação. 
Doar Centavos Fundadores para cada sócia em apoio aos nossos programas da federação. 

• Aumentar envolvimento com a SIA 
• Fornecer endereços pessoais de e-mail ao escritório central da SIA. 
• Enviar seus projetos de clube para o Prêmio Soroptimistas Celebrando Sucessos. 
• Colocar foco no recrutamento de novas sócias a seu clube, e criar uma experiência de clube feliz e 

saudável. 

http://www.liveyourdream.org/
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