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Soroptimist

Mulheres e meninas irão ter os 
recursos e oportunidades para 
alcançar o seu pleno potencial e 
viver seus sonhos.

noun. Uma rede global de mulheres voluntárias 
em 130 países e territórios que trabalham para 
melhorar a vida de mulheres e meninas.

O Melhor para as mulheres. É o que a organização 
se esforça em ser – mulheres em nosso melhor, 
ajudando outras mulheres a ser o seu melhor.

Soroptimist International  
of the Americas

1709 Spruce Street
Philadelphia, PA 19103-6103 EAU

1-215-893-9000
Soroptimist.org 

LiveYourDream.org

Nos siga no:
 Facebook, Twitter, LinkedIn and YouTube

Soroptimist International of the Americas é uma organiza-
ção sem fins lucrativos 501(c)(3) que depende de contri-

buições beneficentes para sustentar seus programas.

 As mulheres e meninas destacadas neste folheto são 
recebedoras de Prêmios Sonho da Soroptimista. Para ler 

suas histórias visite LiveYourDream.org.

Juntas, 
nós podemos fazer

se tornarem realidade.
sonhos
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sonhos inumeráveis  

missãoUMA  
MUITAS MULHERES

SOROPTIMIST
International of the Americas

Melhorar a vida de mulheres e 
meninas através de programas 
que levam a capacitação 
econômica e social.



VIVER SEUS SONHOS
A Soroptimist acredita que o meio mais eficaz 
de capacitar mulheres e meninas é fornece-las 
com acesso a educação. Mulheres e meninas 
educadas tem uma maior probabilidade de 
alcançar o seu potencial.

Os Prêmios Soroptimista Viva o Seu Sonho: 
Educação e Capacitação para Mulheres 
outorga cerca de $1.7 milhões de dólares em 
prêmios educacionais para mais de 1.200 
mulheres que superaram grandes obstáculos 
pessoais. As recebedoras podem usar o 
dinheiro do prêmio para contrabalançar 
qualquer custo associado com seus esforços 
para obtenção de um nível maior de educação  
ou de treinamento. As recebedoras de prêmios 
prosseguem para melhores perspectivas de 
emprego, potencial para um salário melhor, 
aumento de sua autoestima e servem como 
modelos positivos para seus filhos.

Sonhe, Realize: Apoio Profissional para 
Meninas, o novo programa da Soroptimista, 
oferece a meninas estratégias tangíveis para 
realizar seus objetivos profissionais.

Além disso, a Soroptimista também aciona o 
LiveYourDream.org – uma 
comunidade online que 
oferece oportunidades de 
voluntariado off-line (no 
mundo real) que beneficiam 
mulheres e meninas.

Ajudando mulheres e meninas a
Sócias Soroptimistas pertencem a clubes 
locais, os quais determinam o foco de seu 
trabalho em suas comunidades. Além de 
oferecer a mulheres e meninas acesso a 
educação, as sócias realizam projetos de 
voluntariado em suas comunidades tais 

como o fornecimento de mamografias para 
mulheres de renda baixa, ensinando meninas 

sobre violência em namoro, e apoiando 
mulheres que foram vítimas do tráfico sexual.

Como parte de um trabalho global, as 
sócias estendem seus esforços além de suas 
fronteiras locais. As Soroptimistas trabalham 
juntas para ajudar mulheres e meninas, de 
perto e de longe, dando-lhes recursos para 
melhorar sua condição econômica e social – 
para elas, suas famílias, suas comunidades e 

ao mundo.

A Soroptimista é um grupo dinâmico de 
mulheres que se preocupam em fazer do 
mundo um lugar melhor para mulheres e 

meninas. Interessada em mais informações 
sobre como se envolver? Visite  

Soroptimist.org ou entre em contato com:

EM NOSSA COMUNIDADE
Soroptimista

e além
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