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.
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Celebrando e homenageando sua ganhadora virtualmente
Homenagear a ganhadora é uma das coisas mais divertidas e gratificantes do Prêmio Soroptimista Viva o Seu
Sonho! Um dos resultados relatados com maior frequência por ganhadoras anteriores é um aumento da
autoestima e o impacto como modelo para seus dependentes. Ao homenagear a ganhadora, você faz com
que ela se sinta respeitada e valorizada como mulher na comunidade. Também é importante que a família
veja o reconhecimento por todo o seu esforço.
Realizar uma cerimônia virtual para homenagear sua ganhadora pode ser uma alternativa econômica e
segura à comemoração presencial. Veja as dicas abaixo para se preparar para uma nova maneira de celebrar
a incrível ganhadora do prêmio e suas realizações!

Repasse os recursos o mais rápido possível

Os recursos do prêmio nunca devem depender da participação em um banquete ou evento de premiação. O
seu clube deve repassar os recursos à ganhadora do prêmio o mais rápido possível e não esperar até que um
evento seja realizado. As mulheres contam com esses recursos para concluírem seus estudos, e adiar o
repasse dos recursos não corresponde ao espírito do programa ou das Soroptimistas. Verifique junto à sua
beneficiária qual a melhor maneira de receber os recursos, seja por transferência bancária ou cheque.

Organize um evento de reconhecimento online

Vários clubes optam por homenagear a ganhadora com um jantar ou recepção de premiação. Considere
organizar um evento de reconhecimento online e convidar também a família da ganhadora. As ganhadoras
relatam frequentemente que sentir-se reconhecidas e incentivadas pelas mulheres da comunidade é tão
gratificante quanto receber um prêmio em dinheiro. Além disso, ver a mãe, a esposa, a tia ou a irmã receber
um prêmio tem um impacto igualmente significativo sobre a família da ganhadora.
Consulte os materiais Soroptimista Adiante para dicas sobre o uso de sistemas de videoconferência online.
Teste o software de vídeo com outra Soroptimista antes do evento! Verifique se a ganhadora tem acesso à
Internet e a um dispositivo que permita sua participação. Lembre-se de que a ganhadora pode estar
equilibrando o trabalho, a escola e a família. Portanto, consulte-a antes de escolher um horário e uma data
para seu evento virtual para garantir que ela possa comparecer. Se o seu clube tiver recursos, considere
providenciar a entrega de uma refeição de um restaurante agradável para que a ganhadora e sua família
disfrutem antes do evento, ou um buquê de flores para que ainda pareça uma celebração.
Ao convidar a ganhadora para dar um discurso durante o evento, pense na situação do ponto de vista dela.
Pense em como escrever sobre seus obstáculos é diferente de falar sobre eles em um auditório lotado. Pode
ser interessante para a plateia ouvir o relato das suas experiências de vida mais dolorosas, mas deve ser
muito difícil para você. Da mesma forma, nem todas as mulheres se sentirão à vontade falando sobre suas
dificuldades, mesmo diante do público mais compreensivo e solidário.
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Por isso, a ganhadora não é obrigada a falar no evento. Ela também não precisa compartilhar a sua história
com o público, nem mesmo por escrito.
Pergunte o que tornaria o evento uma experiência positiva para ela. Falar sobre os obstáculos pode fazer
com que ela se encha de coragem. Por outro lado, isso pode fazê-la reviver uma época sombria e sentir-se
diminuída. Se ela preferir falar, incentive-a a destacar seus pontos fortes e realizações. Em última análise,
oferecer as ferramentas para que ela escreva a sua própria história é a parte mais valiosa dessa experiência.
Ao apresentá-la ao público, em vez de descrever seus obstáculos, compartilhe as informações que fizeram o
clube escolhê-la como ganhadora e apoiá-la (por exemplo, ela tem objetivos fortes, cuida da família,
descreve seus objetivos para o futuro de forma eloquente).
Caso ela não se sinta à vontade para falar em público, ofereça uma solução alternativa, como pedir que ela
escreva algo para ser impresso e distribuído nas mesas.
Independentemente dela desejar falar ou não, o clube pode convidar alguém para falar sobre a importância
da educação e a superação de obstáculos na busca dos nossos sonhos.
DICA: Reafirme que, não importa o que aconteça, todos estão felizes de homenageá-la e orgulhosos de suas
conquistas, e querem saber mais sobre seus desejos para o futuro.

Comemorando de longe

Se o seu clube não puder realizar uma cerimônia virtual de premiação devido à falta de tecnologia ou
recursos de Internet, considere simplesmente enviar um cartão para parabenizando a ganhadora com os
votos de boa sorte. Considere incluir material escolar ou produtos de cuidados pessoais junto com o cartão.
As ganhadoras notam que conhecer uma comunidade de Soroptimistas que lhes oferece apoio é algo
inspirador e mostra que vocês estão do lado dela, mesmo que não seja possível comemorar pessoal ou
virtualmente!

Promova a ganhadora

Vários clubes criam comunicados à imprensa para homenagear ainda mais as ganhadoras ou publicam suas
histórias na internet para divulgar o prêmio para possíveis futuras candidatas. Essas ideias são ótimas, mas
para que você possa utilizar o nome e a história da ganhadora, ela precisa assinar um termo de cessão de uso
de imagem e depoimentos. Algumas ganhadoras podem não querer compartilhar suas histórias pessoais e
preferir não assinar o termo. Nesses casos, o clube deve respeitar a privacidade da ganhadora.
Se a ganhadora o permitir, o seu clube pode gravar um vídeo no Zoom compartilhando seus objetivos e
sonhos, que pode ser utilizado pelo clube para inspirar outras mulheres e incentivar futuras candidatas ao
prêmio.

Mais do que um prêmio em dinheiro

Além do prêmio em dinheiro, vários clubes oferecem outros tipos de premiação. Um dos objetivos
estratégicos dos programas SIA é aumentar a capacidade das mulheres conquistarem empoderamento
econômico. Portanto, considere outras coisas de que as mulheres precisarão para alcançar seus objetivos,
como livros, computadores, alimentos e creche. As associadas também podem oferecer seu tempo e
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experiência para ajudar as ganhadoras com orientação, treinamento profissional e aconselhamento
financeiro. Essas atividades ajudam a fortalecer a qualidade do impacto do prêmio sobre suas ganhadoras.
Consulte o documento Mais do que um prêmio em dinheiro para mais dicas e sugestões!
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