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Subsídios para clubes Soroptimistas: dicas para a 
inscrição 

 

Informações sobre o processo de inscrição 
 
As inscrições são transmitidas on-line para a sede da SIA até o dia 1º de março de cada ano, usando o link. 
Inscrições feitas em PDF ou enviadas por correspondência não serão aceitas.  
 
Somente os clubes Soroptimistas podem se inscrever para esses subsídios. Cada clube pode receber 
somente um subsídio por ano. Uma associada do clube deve preencher a proposta. O ponto de contato 
indicado deve ser a associada do clube que está mais envolvida com o projeto e tem mais conhecimento 
sobre ele. Esse ponto de contato deve estar preparado para dar andamento ao projeto durante o período 
em que o subsídio será usado. A presidente do clube também deve assinar a proposta e, junto à tesoureira 
do clube, ser responsável por supervisionar o orçamento do projeto durante o período de concessão do 
subsídio.  
 
Incentivamos parcerias com outros clubes Soroptimistas, organizações sem fins lucrativos, centros 
comunitários e órgãos do governo. No entanto, as associadas do clube Soroptimista devem ter a maior 
responsabilidade pelo planejamento, administração e realização do projeto.  
 
Projetos que receberam Subsídios para clubes Soroptimistas em anos anteriores são candidatos a receber 
um subsídio adicional (totalizando dois subsídios). Para que estes sejam considerados para o financiamento 
adicional, é preciso demonstrar aumento no comprometimento do próprio clube e da comunidade. Projetos 
que acrescentarem algo novo a um projeto existente também serão considerados para o subsídio adicional. 
 
As coordenadoras de Programas da região estabelecem uma pontuação para cada proposta e recomendam 
o valor dos subsídios. A pontuação da proposta reflete o quanto esta atende aos requisitos do programa. As 
verbas são limitadas e concorridas. A presidente da SIA aprova todas as recomendações de financiamento. 
Todas as decisões são definitivas. 
 
Clubes cujos projetos forem selecionados para financiamento serão notificados até 30 de junho.  
  

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

 

https://form.jotform.com/211195186750053
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Dicas gerais 
 
Verifique se o seu projeto pode se candidatar!  
 
Os Subsídios para clubes Soroptimistas dedicarem à educação e ao empoderamento econômico se dedicam 
exclusivamente a projetos que contribuirão para o Grande Objetivo de 2021-2031: investir nos sonhos de meio 
milhão de mulheres e meninas através do acesso à educação, levando ao empoderamento econômico. 
 
Somente projetos relacionados aos Programas de Sonhos (Prêmio Viva Seu Sonho ou Sonhe, Realize) e 
Projetos Aceleradores para o Grande Objetivo podem receber a verba dos Subsídios para clubes 
Soroptimistas.  
 

Critérios de qualificação para o subsídio: 
 
Os recursos devem ser usados para apoiar um projeto durante o biênio do clube seguinte à concessão do 
financiamento.  
 
A verba do subsídio pode ser usada para: 
 

• Custos operacionais 
• Equipamentos e suprimentos 
• Materiais didáticos 

 
A verba não pode ser usada para: 
 

• Doações para outra organização ou pessoa (incluindo bolsas de estudo)  
• Projetos de arrecadação de recursos 
• Serviços de consultoria 
• Liquidação de déficit financeiro 
• Cachês de palestrantes 
• Remunerações ou despesas da Soroptimista ou de outros voluntários 

 
As solicitações de verba para Programas de Sonhos devem seguir as diretrizes abaixo: 
 

• Prêmios Viva Seu Sonho — os subsídios não podem ser usados para financiar o prêmio em dinheiro. 
Serão consideradas propostas de iniciativas do clube para ampliar o impacto do prêmio nas 
ganhadoras. Isso abrange, por exemplo, iniciativas para possibilitar educação ou capacitação 
complementar, mentoria, assistência profissional etc. Também abrange iniciativas para recrutar 
candidatas e ampliar parcerias para alcançar mais mulheres. Viva seu Sonho Os projetos premiados 
devem relatar seus esforços de premiação usando o Formulário de Relatório do Clube.  

https://form.jotform.com/liveyourdream/LYDAclubreportingform?language=pt
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• Sonhe, Realize: Apoio profissional para meninas — a verba pode ser usada para dar início a um 

projeto Sonhe, Realize ou dar uma nova dimensão a um projeto existente. Por exemplo, iniciativas de 
recrutamento e ampliação de parcerias para alcançar mais meninas. Os projetos Sonhe, Realize 
devem usar o currículo do Sonhe, Realize, bem como o respectivo Formulário de Avaliação, e enviar 
os resultados da avaliação para a SIA. 

 
Os projetos serão considerados: 

 
Dicas para a inscrição 
 
TODOS os projetos devem ter foco em AUMENTAR o número de mulheres ou meninas que têm acesso à 
educação. Abaixo encontram-se os objetivos aceitáveis para o projeto. 
 

Objetivos do projeto: 
 
 Aumentar o número de mulheres que receberam um Prêmio Viva Seu Sonho 
 Aumentar o número de meninas que participam do Sonhe, Realize 
 Aumentar o número de mulheres/meninas com acesso à educação por meio de um Projeto 

Acelerador para o Grande Objetivo que remove obstáculos/barreiras (providencia itens necessários 
para a educação, paga taxas de provas) 

 Aumentar o número de mulheres/meninas com acesso à educação por meio de um Projeto 
Acelerador para o Grande Objetivo que oferece aulas (desenvolvimento profissional ou de 
habilidades, treinamento para solicitar ajuda financeira, mentoria para a carreira) 

 Aumentar o número de mulheres/meninas com acesso à educação por meio de um Projeto 
Acelerador para o Grande Objetivo que oferece bolsas de estudo/prêmios (subsídios para faculdade, 
para escola técnica ou sem restrições de uso) 

 
Por fim, o projeto deve contar com a participação ativa das associadas para ser bem-sucedido. Os clubes não 
devem solicitar verba para projetos que não sejam administrados primariamente por um clube Soroptimista. 
Todas as parcerias externas devem ser explicadas com clareza. Caso o projeto seja feito por mais de um 
clube, deve-se designar um clube líder, que preencherá e enviará a inscrição e o relatório do subsídio.  

SE 
Apoiarem os Programas de Sonhos (Prêmio Viva 

Seu Sonho ou Sonhe, Realize) 
ou Apoiarem os Projetos Aceleradores para o 

Grande Objetivo (promover o acesso à educação 
tendo o empoderamento econômico como 

objetivo, com foco em mulheres e meninas que 
enfrentem obstáculos como pobreza, violência, 

gravidez na adolescência) 
E 

Forem totalmente administrados pela Soroptimista (parcerias são permitidas, mas o projeto deve ser 
realizado essencialmente como projeto Soroptimista) 

https://www.surveymonkey.com/r/QQXCZ2Q
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Descreva o projeto de forma eficaz. 
 
A proposta deve ser escrita com clareza, conter todas as informações solicitadas e ser detalhada o suficiente 
para que os examinadores compreendam o projeto inteiro. Caso os examinadores considerem que a 
descrição do projeto não é clara e completa, nenhum subsídio será concedido. Uma proposta bem escrita e 
completa é tão importante quanto o projeto em si.  
 
Deixe claro qual é o papel das associadas ao clube no projeto! Além disso, prepare uma estimativa do 
número de mulheres e meninas que o projeto alcançará (não inclua as associadas ao clube nesse número, só 
as possíveis beneficiárias consideradas mulheres e meninas que enfrentam obstáculos ao seu sucesso).  
É preciso apresentar um plano de como você pretende alcançar seu objetivo de aumentar o número de 
mulheres e meninas com acesso à educação. Além disso, é necessário explicar com clareza o que as 
associadas farão. Por exemplo, uma proposta de aulas de capacitação para o trabalho voltadas a mulheres 
que moram em abrigos deve descrever: 
 

• Como as mulheres serão selecionadas para o projeto 
• Com que frequência as soroptimistas e as alunas se reunirão 
• O que as soroptimistas e as alunas farão nas aulas 
• Quais temas as aulas abordarão e como elas aumentarão o acesso à educação, levando ao 

empoderamento econômico 

 
Documentar o problema que o projeto pretende abordar e explicar como vocês 
determinaram que sua comunidade precisava desse projeto.  
 
Explicar o problema que o projeto visa abordar — acesso à educação para mulheres e meninas que 
enfrentam obstáculos. Usar estatísticas (locais, nacionais ou internacionais; dados locais são mais 
convincentes), histórias, informações de especialistas ou evidências anedóticas que mostrem a ligação entre 
seu projeto e como ele lidará com essa necessidade específica da comunidade. Recomendamos combinar 
esses métodos para avaliar melhor as necessidades. 
 
Muitas propostas de subsídio discutem apenas um problema social genérico que o projeto abordará. É um 
bom ponto de partida para a avaliação de necessidades, mas não é o suficiente. Uma avaliação de 
necessidades completa também aborda uma carência local que o projeto abordará. Por exemplo: 
 

• Se a proposta de projeto é oferecer às ganhadoras do Prêmio Viva Seu Sonho passes de ônibus por 
um ano para que elas possam cursar os estudos, não basta escrever uma avaliação de necessidades 
que descreva apenas o problema do preço do transporte. Também é preciso mencionar por que o 
transporte é um obstáculo para o acesso à educação em sua comunidade. Responda a perguntas 
como: As ganhadoras anteriores relataram faltar às aulas por causa da falta de transporte?  
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Descreva como as soroptimistas participarão do projeto. 
 
O objetivo da SIA é custear projetos em áreas práticas que envolvam profundamente as soroptimistas. 
Descreva como as associadas e os parceiros na comunidade (caso haja algum) participarão do projeto e 
quanto tempo será dedicado a isso. A proposta sólida também descreve uma relação clara entre a atividade 
prática organizada pelo clube e a verba solicitada. Explique como as associadas ao clube participarão das 
atividades que precisam de verba.  
 
Propostas de projetos com envolvimento limitado da Soroptimista, como custear o salário de um funcionário 
que seria responsável por tudo ou um equipamento que será totalmente fornecido por terceiros, não 
receberão financiamento. 
 

Dê o máximo de detalhes que puder sobre os itens do orçamento. 
 
A planilha de orçamento deve mencionar todas as despesas que serão cobertas pela verba solicitada. Todos 
os valores devem estar em dólares americanos (USD). Coloque os itens em linhas separadas e descreva 
especificamente cada um deles. Se o projeto for montar uma sala de computadores em um abrigo local para 
vítimas de violência doméstica que estão cursando os estudos pela internet, as linhas do orçamento devem 
conter o custo e o número de cada item. Por exemplo: 
 

• Laptops (4 a $500 cada) 
• Impressoras (1 a $250 cada) 
• Papel (20 pacotes a $15 cada) 
• Cartuchos de tinta (10 pacotes a $30 cada) 

 
Não escreva apenas “suprimentos” e o custo total. Você sabe o que a palavra “suprimentos” abrange, mas 
os revisores da proposta não saberão — e eles precisam entender como cada parte da verba será gasta.  
 

Peça para alguém que não esteja envolvido no projeto ajudar lendo sua proposta. 
 
É bom que outra pessoa leia a proposta para descobrir se alguma coisa não está clara. Uma boa proposta 
não deixa o revisor com dúvidas não respondidas. Ela descreve em pormenores o que o clube está 
planejando realizar com a verba, como o financiamento será usado e como os objetivos serão atendidos e 
avaliados. Uma das melhores formas de garantir que a proposta esteja clara e completa é pedir para alguém 
sem envolvimento no projeto ler o texto e identificar lacunas. Se o seu leitor tiver dúvidas ou não 
compreender algo direito, é provável que isso também aconteça com o revisor da proposta!  
 

Peça ajuda! 
 
A coordenadora de programas de sua região está disponível para ajudar a elaborar seu projeto e desenvolver 
sua proposta. Além disso, você pode solicitar assistência à sede da SIA pelo e-mail  
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program@soroptimist.org. A equipe de programas não analisará as propostas antes do prazo, mas será um 
prazer discutir qualquer dúvida sobre o processo de inscrição. 
 

Somente Projetos Aceleradores para o Grande Objetivo 
 
Avaliação 
 
Os Programas de Sonhos têm um programa de avaliação robusto, portanto, clubes que estejam solicitando 
verbas para projetos dos Programas de Sonhos não precisam responder a perguntas sobre a avaliação.  
 
Projetos Aceleradores para o Grande Objetivo terão que indicar como planejam medir se conseguiram 
aumentar o acesso à educação e ao empoderamento econômico para mulheres e meninas que enfrentam 
obstáculos — por pesquisa/questionário, entrevistas com participantes ou outros métodos. Se você 
selecionar a opção “Outra resposta”, precisará explicar quais ferramentas e métodos serão usados para 
avaliar o impacto.  
 

Descreva o impacto em mulheres e/ou meninas. 
 
A SIA pede planos de avaliação para compreender o impacto do projeto do clube. A SIA sabe que, com seu 
bom trabalho, as associadas estão aumentando o acesso de mulheres e meninas à educação — e que vocês 
testemunham as mudanças positivas nas mulheres e meninas através de seus projetos. Porém, a SIA gostaria 
de poder falar desse trabalho tão transformador usando dados específicos. A avaliação do projeto deve 
mencionar o que será medido e como você medirá isso.  
 
Todos os projetos têm o mesmo objetivo: aumentar o acesso de mulheres e meninas à educação. Os 
Projetos Aceleradores para o Grande Objetivo podem fazer isso de três formas.  
 
 Remover obstáculos que impedem mulheres e meninas de ter acesso à educação 
 Oferecer aulas ou capacitações para mulheres e meninas  
 Oferecer bolsas de estudo/prêmios em dinheiro para mulheres e meninas  

 
Por exemplo, se o seu projeto pretende reduzir os obstáculos para mulheres que fazem curso de estética ao 
pagar sua licença de esteticista, com objetivos como: 
 

1. Reduzir o estresse sentido pelas mulheres inscritas no curso;  
2. Aumentar o número de mulheres que conseguem a licença e podem encontrar trabalho; 
3. Reduzir os obstáculos à contratação de mulheres. 

 
A avaliação precisa medir esses objetivos.  
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Uma forma de medir esses objetivos é realizar duas pesquisas, uma prévia e outra posterior, com as mesmas 
perguntas. Se as respostas mudarem, você pode atribuir a mudança ao seu projeto, sabendo que ele foi 
bem-sucedido. Aqui está um exemplo de pergunta para medir os objetivos mencionados acima: 
 
Classifique o seu nível de estresse quando você pensa em concluir o curso. 
 
1              2              3              4              5              6              7              8              9              10 
(extremamente baixo) (extremamente alto) 
 
 
Algumas perguntas só podem ser feitas no final do projeto — por exemplo, depois que o clube tiver 
custeado a licença das mulheres atendidas pelo programa, você pode perguntar o seguinte para medir o 
segundo e o terceiro objetivos: 
 
Você conseguiu tirar a licença de esteticista? 
 
Sim 
Não 
Outra resposta: 
 
Caso tenha conseguido a licença de esteticista, você conseguiu encontrar emprego na área? 
 
Sim 
Não 
Outra resposta: 
 
Ter a licença de esteticista paga foi útil para as suas metas de emprego? 
 
Sim 
Não 
Outra resposta: 
 
Caso você não possa ou não pretenda medir algum objetivo, não o inclua. Não basta ter um plano de 
avaliação que se limite a perguntar às participantes do que elas gostaram ou não no projeto. As respostas a 
esse tipo de pergunta podem colaborar com o planejamento futuro do clube, mas não ajudam o clube ou a 
SIA a compreender o impacto do projeto nas participantes. 
 
Um plano de avaliação sólido permite que o clube meça e relate seu impacto em poucas palavras. Por 
exemplo: 
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• 90% das mulheres inscritas no programa descreveram uma redução no estresse relacionado ao fim 
do curso.  

• 95% das mulheres inscritas no programa conseguiram tirar a licença de esteticista. 
• 80% das mulheres inscritas que tiraram a licença de esteticista conseguiram emprego na área.  

 
Esses números mostram o impacto do seu projeto. Projetos que não tenham um plano de avaliação claro e 
sólido não receberão financiamento. 
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