SOROPTIMIST
Comemore o aumento em nosso impacto coletivo
enquanto trabalhamos rumo ao próximo Grande Objetivo!
PROGRESSO EM OITO ANOS: ANOS FISCAIS 11/12 A 19/20

580 mulheres a mais receberam o prêmio anualmente
s49% de 1.200 para 1.700 (números reais: de 1.189 em 11/12 para
1.770 em 19/20)

PRÊMIOS VIVA O
SEU SONHO ®

$1,2 milhão a mais concedido anualmente
s83% de $1,54 milhão para $2,8 milhões (números reais: de
$1.538.074 em 11/12 para $2.815.272 em 19/20)

73.727 meninas foram alcançadas desde o lançamento
do programa no ano fiscal 15/16

SONHE, REALIZE

®

Recebemos o Prêmio Summit—o maior prêmio
concedido pela American Society of Association Executives

$210.000 a mais em recursos arrecadados anualmente
s13% de $1,6 milhão para $1,8 milhão (números reais: de $1.605.808 em
11/12 para $1.814.989 em 19/20)

$570.000 a mais em recursos gerais
arrecadados provenientes de recursos anuais e grandes

ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS

doações em 19/20 Recursos gerais arrecadados ▲35% de $1,6 milhão
para $2,17 milhões (Geral: $2.174.792. Anual: $1.814.989. Grandes
doações: $360.000)

Fechamos nosso primeiro grande patrocinador
corporativo—Torrid/Torrid Foundation

27.692 associadas em 20 países e territórios
▲24% de perda de associadas vs. 11/12 (números reais: de 36.295 em
11/12 para 27.692 em 19/20)

1.120 associadas cujas vidas foram prejudicadas pela

ASSOCIAÇÃO

COVID-19 tiveram o pagamento das anuidades de 20/21 coberto
pelo Apelo para o Fundo Emergencial

30% (734) de todas as novas associadas vieram por causa dos
Programas de Sonhos

LIVEYOURDREAM.ORG

Atraiu +159.000 apoiadores
(números reais: de 1.235 em 11/12 para 159.014 em 19/20)

®

Soroptimist.org | LiveYourDream.org

Prepare-se para 2021-2031!

Para amplificar o sucesso do aumento em nosso impacto coletivo, começamos a nos planejar para
o Grande Objetivo que nos levará ao nosso segundo século. Com a contribuição de líderes, clubes
e associadas, criamos um objetivo ousado para 2021-2031: Investir nos sonhos de meio milhão de
mulheres e meninas por meio do acesso à educação.

Trabalhe conosco para alcançarmos esse objetivo audacioso.
ASSOCIAÇÃO

PROGRAMA
Aumentar o número de
mulheres e meninas que
o seu clube atende por
meio dos Prêmios Viva o
Seu Sonho e dos projetos
Sonhe, Realize.

Aumentar o número
de associadas e sua
retenção, proporcionando
uma experiência
prazerosa e cortês.

CONSCIENTIZAÇÃO
DO PÚBLICO
Conquistar maior
reconhecimento ao
promover o impacto do
seu clube por meio dos
nossos Programas de
Sonhos.

Y

ARRECADAÇÃO
DE RECURSOS
Aumentar os recursos
arrecadados para apoiar
nossa marca, unificando
os Programas de Sonhos.

FUTURO
Mobilizar apoio para o
nosso Grande Objetivo
para 2021-2031: investir
nos sonhos de meio
milhão de mulheres e
meninas por meio do
acesso à educação.

Para mais informações sobre o Grande Objetivo da SIA, visite:
<Soroptimist.org/for-clubs-and-members/federation-information/sias-big-goal/index.html>.

