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Participação nos Programas Sonho da Soroptimista
Os Programas Sonho da Soroptimista® apoiam a nossa visão de que mulheres e meninas tenham recursos e
oportunidades para alcançarem o seu pleno potencial e viver seus sonhos. Eles também apoiam o núcleo de
nossos valores de que mulheres e meninas merecem viver vidas plenas e produtivas através do acesso a
educação.

Prêmios Viva o Seu Sonho: Educação e Capacitação para Mulheres®
Participação de Clube
Os clubes são considerados como participantes se eles escolheram uma mulher para dar um prêmio em nível
local e encaminharam a sua inscrição para os outros níveis de seleção. Os prêmios são em dinheiro para
ajudar os custos educacionais da mulher. Muitos clubes fornecem apoio além do prêmio em dinheiro em
forma de instrução, preparação para trabalho, aulas particulares, aconselhamento financeiro, cuidados
infantis, cartões presente, roupas, alimentos e outros donativos.

Sonhe, Realize: Apoio Profissional para Meninas®
Participação de Clube
Um clube (ou clubes) são considerados participantes se eles realizaram um conferência do Sonhe, Realize ou
sessões de instrução para pequenos grupos de meninas em escolas secundárias, usaram o currículo do
Sonhe, Realize e enviaram as informações de impacto através do banco de dados de avaliação online. Se
dois ou mais clubes estão trabalhando juntos e compartilhando igualmente as responsabilidades para o
projeto, todos são contados como participantes.

Apoio de Clube
Clubes que desejam se engajar com o Sonhe, Realize mas não tem a capacidade para gerenciar seu próprio
projeto, podem apoiar um outro clube participante oferecendo-lhe apoio financeiro, doações em espécie,
fornecendo palestradores ou apoio administrativo e, ou, oferecendo oportunidades extras para as meninas
participando no projeto Sonhe, Realize.
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