
Como nossas doações 
fazem a diferença?
Sua generosidade é essencial para o Grande Objetivo de 2021-2031 
— não importa o valor da doação. Os clubes podem colaborar com a 
Doação dos Clubes ou a campanha Sonhe Grande.

NOSSO GRANDE OBJETIVO:
Investir nos sonhos de meio milhão de mulheres 
e meninas por meio do acesso à educação.

x 500.000
mulheres e meninas que 
conseguem viver seus sonhos

Contribuições para a Doação dos Clubes são 
usadas instantaneamente para atender às 
necessidades imediatas de mulheres e 
meninas através dos Programas de Sonhos 
mundiais. As doações dos clubes garantem que 
a SIA possa continuar a investir nos sonhos de 
mulheres e meninas corajosas não só na sua 
comunidade, mas também na América do Norte, 
América Latina e Círculo do Pacífico.

Doações para a campanha Sonhe Grande
proporcionam verbas cruciais para a expansão, 
realização e sustentabilidade de nossos 
programas nas próximas décadas. Doações 
para a campanha Sonhe Grande permitem 
investir em mais apoio a associadas, clubes, 
mulheres e meninas. Seu impacto é futuro, para 
que mais mulheres e meninas se beneficiem 
ano após ano.

Exemplos de investimento da Doação dos Clubes:

• Conceder Prêmios Viva Seu Sonho para ganhadoras da 
região e federação.

• Custear Prêmios Viva Seu Sonho para mulheres que não 
moram perto de um clube Soroptimista (ganhadoras da 
sede da SIA).

• Possibilitar que clubes recém-estabelecidos ofereçam 
Prêmios Viva Seu Sonho em suas comunidades locais.

• Desenvolver recursos que ajudem os clubes a arrecadar 
recursos e ter um impacto em suas próprias 
comunidades.

Exemplos de investimento da campanha Sonhe Grande:

• Oferecer subsídios para os clubes, ajudando-os a 
começar ou manter programas que melhoram a vida de 
mulheres e meninas.

• Criar parcerias em programas para aumentar a 
quantidade de mulheres e meninas que alcançamos.

• Facilitar a inscrição de mulheres de todos os países da 
Soroptimista no Prêmio Viva Seu Sonho ao oferecer 
nosso portal de inscrição on-line em vários idiomas. 

• Desenvolver um sistema de gestão do aprendizado para 
desenvolvimento da liderança e treinamento de 
voluntárias.
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Toda contribuição nos aproxima do nosso Grande Objetivo!



Reconhecimento por contribuições para a Doação dos Clubes 
recebidas de 1 de julho de 2022 a 31 de maio de 2023

Tipo de 
Reconhecimento

Dream 
Catchers
($10.000+)

Dream 
Chasers
($5.000 -

$9.999,99)

Dream 
Builders
($2.500 -

$4.999,99)

Dream 
Believers
($1.000 -

$2.499,99)

Dreamers

($500 -
$999,99)

Doadoras

($1 -
$499,99)

Menção no rol de honra anual 
da Doação dos Clubes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Selos de honra para 
publicação no site do clube ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bilhetes no sorteio do Prêmio 
Viva Seu Sonho *

– 8 6 4 2 1

Convite para que a 
presidente e/ou 
representante participe de 
uma recepção VIP na 48ª 
Convenção Bianual da SIA**

✓ ✓ ✓ – – –

Menção nos perfis da SIA nas 
mídias sociais ✓ ✓ – – – –

Menção no Best for Women ✓ ✓ – – – –

Promoção no site da SIA ✓ – – – – –

US$ 1.000 para um Prêmio 
Viva Seu Sonho* ✓ – – – – –

Benefício adicional

Contribua com pelo menos 10% dos recursos arrecadados localmente para apoiar nossos Programas Sonhos 

em todo o mundo e receba um (1) bilhete adicional no sorteio do Prêmio Viva Seu Sonho, no valor de $ 

1.000

* Os Prêmios Viva Seu Sonho serão distribuídos no ano do clube de 2023-2024

** Os níveis Dream Catcher e Dream Chaser incluem convites para a presidente e a representante do 
clube. O nível Dream Builder inclui um convite para a presidente do clube OU a representante.



Reconhecimento para as doações de clubes 
para a campanha Sonhe Grande

Reconhecimento ($25.000+)
($10.000 -

$24.999,99)
($5.000 -

$9.999,99)
($1.000 -

$4.999,99)
($1 - $999,99)

Menção no rol de honra anual 
de doadores da campanha 
Sonhe Grande

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Menção nos materiais da 
Convenção em 2024 ✓ ✓ ✓ ✓ –

Selos de honra para publicação 
no site do clube ✓ ✓ ✓ ✓ –

Reconhecimento no Muro dos 
Doadores da campanha na 
sede da SIA

✓ ✓ ✓ – –

Reconhecimento no pódio da 
Convenção em 2024 ✓ ✓ – – –

Menção no Best for Women ✓ – – – –

Reconhecimento no palco da 
Convenção em 2024 ✓ – – – –

Benefícios adicionais

O clube que der a maior contribuição em cada região até o fim da campanha Sonhe Grande, em 2023, 
será reconhecido com o seguinte:

Menção no rol de honra de doadores da campanha Sonhe Grande

Menção nos materiais da Convenção 2024

Selos de honra para publicação no site do clube
Reconhecimento no Muro dos Doadores da campanha na sede da SIA

Reconhecimento proeminente no palco no pódio da Convenção 2024

Menção no Best for Women


