Sumário de
Participação de
Programa
UM RECURSO SOROPTIMISTA PARA CLUBES E SÓCIAS

Como Meu Clube Pode Participar no Sonhe, Realize?
Este recurso fornece um resumo dos passos necessários para a participação no Sonhe, Realize. Se seu clube é
pequeno ou não está interessado em trabalhar tão próximo das meninas, leve em consideração apoiar um clube
participante, fornecendo apoio financeiro, doações em espécie, oferecendo palestrantes ou apoio administrativo
e/ou oferecendo oportunidades adicionais para as meninas que participam do projeto de outro clube. Entre em
contato com sua coordenadora regional para obter mais informações.

1º Passo: Forme um comitê de planejamento.
Identifique as sócias que tenham paixão e tempo para conduzir o planejamento, implementação e avaliação de
um projeto Sonhe, Realize. Selecione quem será responsável por quais tarefas.

2º Passo: Reveja a pesquisa e os recursos disponíveis da SIA.
Leia sobre a extensa pesquisa informativa da SIA sobre o Sonhe, Realize (sumarizada por um infográfico) e
aprenda sobre os recursos, tais como: Kit para Participação de Clube, Guia de Projeto de Clube, visão geral do
currículo, sessões e tutorial em vídeo de passo a passo do currículo, dicas para um projeto bem sucedido, dicas
para facilitar grupos, um folheto de recrutamento para meninas, e mais.

3º Passo: Concluir as novas Normas da SIA para Trabalhos com Jovens.
Todas as sócias do clube que trabalham em um projeto Sonhe, Realize devem: 1º) rever as novas Normas da SIA
para Trabalhos com Jovens; 2º) concluir a verificação de antecedentes (EUA e Canadá); 3º) concluir o treinamento
online; e 4º) relatar o cumprimento destes requisitos para a sede da SIA.

4º Passo: Organize um grupo consultivo de meninas.
Quando as meninas estão envolvidas ativamente no planejamento de projeto para elas, é mais provável que este
projeto seja um sucesso. Elas podem oferecer conhecimentos sobre a criação de um projeto para o público
específico delas, e também estarão investidas no sucesso do projeto. (Kit para Planejamento de Clube, páginas 57).

5º Passo: Realizar uma avaliação da comunidade.
Determine quais serviços de apoio já existem para meninas em sua comunidade, quais são as necessidades destas
meninas, e se/como o Sonhe, Realize pode atender a essas necessidades (Kit para Planejamento de Clube,
páginas 4 e 5).
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6º Passo: Crie um orçamento e arrecade fundos.
Identifique tanto as despesas como as receitas com o máximo de detalhes possível. Examine os compromissos
financeiros existentes, e identifique quaisquer alterações que podem ser feitas. Levante fundos para compensar a
diferença através de angariação de fundos na comunidade, patrocínios de empresas locais, subsídios e/ou
doações (Kit para Planejamento de Clube, páginas 9 e 10).

7º Passo: Selecione um modelo: conferência de um dia ou um pequeno grupo de orientação.
Ambos os modelos fornecem informações para ajudar meninas alcançarem seus objetivos profissionais e
envolvem um trabalho e preparação semelhante. Os clubes devem escolher o modelo que se encaixa com os
resultados da avaliação da comunidade, as preferências das sócias, e o que o clube já está fazendo (Kit para
Planejamento de Clube, páginas 7 e 8).

8º Passo: Identificar parceiro(s) na comunidade.
Leve em consideração escolas, organizações juvenis, igrejas, e agências de serviços sociais que trabalham com
meninas. Desenvolva relacionamentos com estes potenciais parceiros e determine qual organização tem uma
necessidade que possa ser preenchida com o Sonhe, Realize. Seja clara com suas expectativas e comunicação (Kit
para Planejamento de Clube, página 8).

9º Passo: Confirme as datas e o local, e recrute participantes.
Confirme todos os detalhes com as sócias do clube e com o(s) parceiro(s) da comunidade. Trabalhe com seus
parceiros da comunidade para identificar as meninas que se beneficiariam do Sonhe, Realize e convide-as para
participar. Um folheto de recrutamento está disponível, além de um exemplo de carta e formulário de
consentimento para os pais.

10º Passo: Identifique palestrantes.
Consulte a avaliação da comunidade e leve em consideração quais as organizações podem ter funcionárias que
poderiam ser influentes para as meninas como uma palestrante, ou líderes na comunidade que possam estar
interessadas em se envolver.

11º Passo: Examine cuidadosamente o currículo Sonhe, Realize.
Ao trabalhar com o comitê de planejamento de clube e com o grupo consultivo de meninas, examine e adapte o
currículo para atender às necessidades do seu público. Confira o tutorial curricular em vídeo, em seguida, leia a
visão geral do currículo e cada uma das sessões do currículo. Faça as mudanças necessárias para as sessões
currículo para torná-las mais relevantes para as meninas com quem você estará trabalhando.

12º Passo: Auxilie as sessões curriculares do Sonhe, Realize com as meninas.
Conte com as sócias do clube, membros da comunidade com experiência em trabalhar com meninas (tais como
orientadoras, assistentes sociais, funcionárias de organizações de serviços sociais), ou moderadoras pagas.
Consulte as Dicas para Auxiliar Grupos para mais orientações.

13º Passo: Peça às meninas para completarem o Formulário de Avaliação após a última sessão.
O formulário de avaliação mede a meta e os objetivos do programa, e ajuda a SIA e os clubes entenderem o
impacto coletivo que temos em melhorar a vida das meninas (Guia de Avaliação de Clube).

14º Passo: Envie um Formulário de Transmissão de Clube do Sonhe, Realize até dia 15 de
fevereiro.
O formulário de transmissão de clube gravável precisa ser preenchido e enviado para sua coordenadora regional
do Sonhe, Realize.
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15º Passo: Envie os resultados da avaliação para a Sede da SIA até dia 1º de junho.
Uma designada sócia do clube precisará digitar os resultados cumulativos dos formulários de avaliação
preenchidos pelas participantes em um formulário online.
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