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S O R O P T I M I S T  I N T E R N A T I O N A L  O F  T H E  A M E R I C A S ,  I N C . ®  

O que importa para o Grande Objetivo 2021-2031:  

Investir nos sonhos de meio milhão de mulheres e 
meninas 

 

Projetos Aceleradores para o Grande Objetivo 

Trabalhos do clube e da região para promover o acesso à educação entre mulheres e meninas que 
enfrentam obstáculos e levar ao empoderamento econômico contarão para nosso próximo Grande Objetivo! 
Os clubes e as regiões pediram para considerarmos o trabalho local, e isso será feito! A partir de 2021, a SIA 
começará a coletar informações dos clubes e regiões sobre trabalhos desempenhados fora dos Programas 
de Sonhos que colaborem para nosso Grande Objetivo 2021-2031. Esses projetos serão chamados de 
“Projetos Aceleradores para o Grande Objetivo”. É importante ressaltar que nem todos os projetos do clube 
ou região serão considerados para o próximo Grande Objetivo.  
 

Qualificação de Projetos Aceleradores para o Grande Objetivo  

Quais critérios o projeto precisa cumprir para se classificar?  
 
Para se classificar, o trabalho do clube e da região deve cumprir todos os cinco critérios abaixo: 
1. Trabalhar exclusivamente com mulheres e/ou meninas que estão enfrentando obstáculos 
2. Proporcionar acesso à educação 
3. Em última instância, levar ao empoderamento econômico  
4. Ser um projeto de teor prático conduzido pela Soroptimista 
5. Ser comunicado à SIA pelo link de relatório oficial  
 
 
Quais tipos de projeto não serão aceitos?  
 
Projetos com foco em conscientização, embelezamento do espaço, divulgação de informações/inscrições, 
subsídios ou doações de recursos para organizações sem fins lucrativos, ou empoderamento social em geral 
não serão aceitos, mesmo que tenham mulheres e meninas que enfrentam obstáculos como sua população-
alvo. Os Programas de Sonhos também não contarão para os Projetos Aceleradores para o Grande Objetivo, 
pois já temos processos de comunicação em vigor para esses programas.  
 
 
 

A Soroptimista é uma organização voluntária global que ajuda 
mulheres e meninas a terem acesso à educação e ao treinamento 
de que precisam para atingir o empoderamento econômico. 
 

 

https://form.jotform.com/210685659585067
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O que queremos dizer com “obstáculos”?  
 
Alguns exemplos de obstáculos que podem dificultar o acesso à educação para uma mulher ou uma menina:  
 

• Pobreza 
• Violência  
• Racismo 
• Gravidez na adolescência 
• Juventude no sistema de acolhimento social  
• Tráfico 
• Ser mãe solteira 
• Problemas com abuso de substâncias 

 
 
Quais seriam alguns exemplos de projetos que aumentam o acesso à educação entre 
nossa população-alvo, composta por mulheres e meninas que enfrentam obstáculos?  
 

• Bolsas de estudo/prêmios (para a faculdade, escola técnica, pós-graduação) 
• Eliminação de obstáculos (fornecer itens necessários para a educação, como computador, Internet 

ou transporte; custear exames preparatórios, inscrições no vestibular, provas de admissão ou provas 
de habilitação profissional)  

• Aulas (foco na capacitação para o trabalho, desenvolvimento de habilidades, solicitação de auxílio 
financeiro, inscrição na faculdade, informática, orientação vocacional) 

 
 
Nosso clube deve comunicar caso a mesma mulher ou menina receba mais de um 
serviço de promoção da educação? Por exemplo, devemos relatar a mesma mulher 
como ganhadora do Prêmio Viva o Seu Sonho E como participante de aulas de 
capacitação para o trabalho, caso ela faça ambos?  
 
Em suma, não. Os clubes devem fazer o possível para relatar mulheres e meninas como indivíduos atendidos, 
sem “duplicá-las” caso tenham desfrutado de várias propostas do clube. Assim, teremos uma contagem 
mais exata do número real de mulheres e meninas que atendemos coletivamente.  
 
 
Quais tipos de informação precisamos comunicar?  
 

• Nome do clube/região 
• Tipo de projeto 
• População-alvo (mulheres, meninas ou ambas) 
• Obstáculos enfrentados 
• Número de mulheres e/ou meninas beneficiadas  
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Exemplos de projetos aceitos 
 
Apresentamos abaixo alguns exemplos específicos para ajudar os clubes e as regiões a entender os 
parâmetros classificatórios. A lista não prevê todas as possibilidades, servindo apenas para ajudar a ilustrar 
com mais clareza os parâmetros classificatórios.  
 

Contaria para o Grande Objetivo NÃO contaria para o Grande Objetivo 

Bolsas de estudos para meninas que enfrentam 
obstáculos cursarem a faculdade/escola técnica 

Bolsas de estudos para universitárias, 
concedidas sem considerar obstáculos 

Bolsas de estudo ou prêmios educacionais para 
mulheres que enfrentam obstáculos ao acesso 
à educação (mas não poderiam receber o 
Prêmio Viva o Seu Sonho) 

Bolsas de estudo ou prêmios educacionais para 
mulheres ou meninas que se baseiam 
exclusivamente no desempenho acadêmico 

Aulas de capacitação profissional para mulheres 
que enfrentam obstáculos.  

Aulas que não têm habilidades 
acadêmicas/profissionais como foco (como 
autodefesa, etiqueta, conscientização sobre 
tráfico) 

Pagamento de inscrições em exames escolares, 
vestibulares ou provas de habilitação 
profissional para mulheres ou meninas que 
enfrentam obstáculos 

Trabalho de conscientização sobre a concessão 
de bolsas de estudo locais  

Aulas para auxiliar meninas ou mulheres que 
enfrentam obstáculos a solicitar auxílio 
financeiro 

Envio de calendários a meninas ou mulheres 
que enfrentam obstáculos para lembrá-las dos 
prazos de inscrição em auxílios financeiros  

Aulas de informática para mulheres que foram 
vítimas de tráfico ou outras violências de 
gênero  

Educação comunitária sobre tráfico ou outras 
formas de violência contra a mulher 

Ajudar as mulheres de um abrigo a se 
inscreverem na faculdade ou escola técnica 

Divulgar as inscrições na faculdade ou escola 
técnica para as mulheres de um abrigo  

Fornecimento de notebooks para universitárias 
de baixa renda fazerem trabalhos acadêmicos  

Fornecimento de notebooks para meninas e 
meninos no ensino médio que prestaram 
serviços comunitários  
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Quer verificar a qualificação de algum projeto específico? Envie um e-mail para program@soroptimist.org 
para receber orientações. 

mailto:program@soroptimist.org
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