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Perguntas Frequentes sobre Estratégia do nossos Programas
Sonho

A Soroptimista Internacional das Américas (SIA) tem uma longa e orgulhosa história de melhorar a vida de
mulheres e meninas. A nossa missão em comum de melhorar a vida de mulheres e meninas através de
programas que levam a capacitação social e econômica é a principal razão que faz com que mulheres se
afiliem à nossa organização.
Ao longo dos nossos quase 100 anos, os clubes, regiões e a federação têm desenvolvido e executado
inumeráveis projetos para realizar esta missão. Mas, enquanto nos preparamos para o nosso segundo
século, precisamos fazer um balanço sobre as mudanças ambientais, as necessidades das mulheres e
meninas, e a necessidade em assegurar que a Soroptimista sobreviva e prospere por mais 100 anos. Já por
muitos anos, a nossa diretoria da SIA vem se preparando para nosso futuro – estudando o panorama,
ouvindo as sócias, traçando o nosso curso, e desenvolvendo uma nova estratégia. Elas vislumbram um
futuro em que:
•
•
•
•

Atendemos às necessidades de mais mulheres e meninas através dos nossos Programas Sonhos
Somos bastante reconhecidas pelo impacto que temos sobre mulheres e meninas
Atraímos apoio financeiro para nossos programas
Envolvemos mais pessoas na nossa missão através dos nossos clubes e do LiveYourDream.org

A diretoria identificou a estratégia de aumentar o nosso impacto coletivo como o nosso primeiro passo. Esta
estratégia já começou a trazer resultados: um aumento no impacto dos nossos programas Sonho; 80.000
apoiadores envolvidos com o LiveYourDream.org; mais e diversos financiadores; e uma desaceleração no
declínio de afiliações. A fim de continuar com estas melhorias, precisamos continuar com a direção
estratégica identificada pela nossa diretoria.
Desenvolvemos estas Perguntas Frequentes para responder perguntas que surgiram sobre nossa estratégia
de foco no aumento do impacto coletivo dos nossos Programas Sonhos.
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Identificamos que a educação é a ferramenta chave para melhorar a vida de mulheres
e meninas. Porém, a palavra educação pode ser definida de várias maneiras. O que a
SIA quer dizer com a palavra educação?
A SIA define educação ao fornecer acesso à escolaridade formal, conhecimento, informação e recursos
acessíveis para mulheres e meninas. Para os Prêmios Viva o Seu Sonho, o acesso à educação formal é
fornecido através da escolaridade ou de capacitação. Para o Sonhe, Realize, a educação é fornecida através
do currículo Sonhe, Realize em conferências ou em pequenos grupos de orientação.
Agências globais, tanto as governamentais como as não governamentais, concordam que uma educação de
qualidade, mais do qualquer outro tipo intervenção, tem o maior potencial para transformar vidas de
mulheres e meninas. A educação é a ferramenta que pode abordar todos os assuntos tão importantes para
nós, incluindo a violência doméstica, tráfico de seres humanos, violência em namoros entre adolescentes,
desabrigo, gravidez na adolescência e agressão sexual. A educação serve como um catalisador para tirar
mulheres e meninas da pobreza, diminuição dos índices de moralidade, aumento geral da saúde, diminuição
de incidências de violência, e aumenta as chances de que os seus próprios filhos tenham acesso à educação...
quebrando o ciclo vicioso para sua família.

Nossa missão afirma “mulheres e meninas”, mas há mulheres e meninas específicas
que os nossos Programas Sonhos estão tentando alcançar?
Mulheres, simplesmente por terem nascido no sexo feminino, enfrentam inúmeros obstáculos para alcançar
o sucesso. Tanto homens e mulheres, meninas e meninos vivem na pobreza, enfrentam discriminação e têm
que superar obstáculos. Mas, ao longo da história e em todos os países do mundo, as mulheres e meninas
enfrentam obstáculos adicionais e discriminação por causa do seu gênero.
No entanto, algumas mulheres e meninas têm ainda menos chance de viver seus sonhos do que outras. Estas
são as mulheres e meninas que são desfavorecidas, marginalizadas e carentes. Elas foram, por exemplo,
nascidas na pobreza. Traficadas para prostituição. Maltratadas quando crianças. Viciadas em drogas e álcool.
Abusadas por um parceiro.
Prêmios Viva o Seu Sonho – Para este prêmio, buscamos candidatas que superaram obstáculos e estão
tentando colocar suas vidas de volta ao normal construir uma vida melhor para si mesmas e para suas
famílias, e sair juntamente com suas famílias da pobreza por meio da educação e capacitação. Elas
superaram violência, saúde mental, dependência química, problemas de saúde, a morte de um cônjuge ou
dos pais. E, são mulheres com dependentes.
No mundo inteiro, as famílias chefiadas por mulheres têm os índices mais altos de pobreza. Ajudando estas
mulheres a melhorarem sua educação lhes oferece a melhor possibilidade para elas melhorarem suas vidas e
as vidas de seus filhos – garantindo resultados mais positivos para as gerações futuras. Especificamente,
estas mulheres:
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•
•
•
•
•
•

Tiveram seus sonhos interrompidos
Estão colocando suas vidas de volta ao normal
São chefes de suas famílias
Cuidam de seus dependentes
Querem aumentar seu padrão de vida
Não possuem recursos financeiros para ter acesso a uma educação de qualidade

Sonhe, Realize – Para este programa, procuramos alcançar meninas que não têm acesso aos recursos ou
informações para viverem seus sonhos. Nós nos concentramos em meninas de escola secundária, que, na
maioria dos casos, estão entre as idades de 14 a 18 anos. As meninas de outras idades podem se beneficiar
com o programa, mas a necessidade desta faixa etária foi identificada em um ano de pesquisa feita antes da
criação deste programa. Apesar de todas as meninas enfrentarem barreiras por causa do seu gênero,
estamos tentando alcançar meninas que possuem ainda maiores obstáculos, incluindo a pobreza, uma vida
doméstica instável, que vivem em orfanatos, ou que são mães adolescentes. Ajudar estas garotas
identificarem seus objetivos profissionais, e seus caminhos para o sucesso, irá ajudá-las a superar barreiras e
obstáculos que encontrarem em seu futuro. Especificamente, estas meninas:
•
•
•
•
•

Enfrentam obstáculos para alcançar o sucesso
Correm o risco de terem seus sonhos interrompidos
Falta de acesso a profissionais exemplares
Não têm acesso à educação profissional
Não sabem que passos devem tomar para alcançar seus objetivos

Como que o Grande Alvo se encaixa nesta estratégia?
Nossos esforços para definir o nosso próximo grande alvo estão sendo construídos com base nos esforços
da nossa estratégia atual e no grande alvo de aumentar o nosso impacto coletivo. Já ouvimos dos clubes que
eles querem continuar a investir nos sonhos de mulheres e meninas por meio do acesso à educação. Agora
estamos no processo de recolher informações dos clubes sobre quantas mulheres e meninas podemos
atingir, e o que nós, como uma organização, teremos de fazer para alcançar o nosso grande alvo.

Por que é importante nos concentrarmos no impacto através dos nossos Programas
Sonho?
Para assegurar o nosso futuro – e o impacto que temos sobre mulheres e meninas – temos que ser mais
reconhecidas pelo nosso trabalho. Este maior reconhecimento vai nos trazer mais sócias, colaboradores e
financiadores. E, isso vai nos permitir alcançar mais mulheres e meninas. Para fazer isto, devemos ser bem
claras sobre nosso impacto, para que os outros possam entender o quanto estamos melhorando as vidas de
mulheres e meninas.
Tradicionalmente, os clubes e as regiões identificavam projetos para ajudar mulheres e meninas em suas
comunidades. Mas, com inúmeros projetos – poucos destes foram medidos ou relatados – e não podemos
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definir ou divulgar nosso trabalho. Baseado em evidências, nossos Programas Sonho ajudam populações
específicas de mulheres e meninas e têm impacto mensurável. Para termos um impacto coletivo, e para que
os outros entendam como os nossos esforços globais melhoram as vidas de mulheres e meninas, precisamos
trabalhar focadas no mesmo objetivo, e investir nossos recursos no mesmo impacto para fortalecer a nossa
história de maior impacto.
Para que esta estratégia continue a ser bem sucedida, temos que continuar mudando o nosso modo de
pensar, e a mudando a forma pela qual abordamos nosso trabalho. Precisamos alinhar os nossos recursos
em todos os níveis – clube, região, e federação – para focar nos Programas Sonho. Sabemos que os nossos
Programas Sonho:
•
•
•
•
•
•
•

São baseados em evidências
Criam um impacto mensurável sobre mulheres e meninas
Atendem a uma necessidade em todas as nossas comunidades
Apoiam o trabalho que importante para nós, incluindo o fim da violência contra mulheres e meninas,
e tirando-as da pobreza.
Definem o nosso impacto para um público maior
Atraem sócias em potencial e colaboradores
Atraem financiadores

Trabalhando juntas, seguindo a mesma estratégia, alcançando os mesmos objetivos, com foco na nossa
missão e programas em comum, podemos fazer tudo o que é importante para nós, incluindo assegurar o
futuro da Soroptimista para as futuras gerações.
Os programas do seu clube e da sua região estão alinhados para apoiar os Programas Sonhos Soroptimistas
para fortalecer a nossa história de maior impacto?
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