A Soroptimista é uma organização global de voluntárias que
oferece a mulheres e meninas acesso a educação e treinamento
que elas precisam para alcançar a capacitação econômica.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF THE AMERICAS

Prêmios Soroptimistas Celebrando Sucesso
Instruções para Clube e Formulário de Inscrição
Os prêmios Soroptimistas Celebrando Sucessos reconhece excelentes projetos de clube que melhoram a
vida de mulheres e meninas através de programas que levam a capacitação econômica e social, ou promove
a Soroptimista como uma organização que melhora a vida de mulheres e meninas. Estes prêmios
reconhecem as melhores práticas de clubes Soroptimistas em cada uma das quatro áreas do plano
estratégico da SIA: angariação de fundos, associação, programas e conscientização pública. Inscrições aos
prêmios devem ser recebidas na região até 1 de Julho. Os Prêmios Soroptimistas Celebrando Sucessos
reconhece os excelentes programas realizados naquele ano de clube.
O prêmio foi criado para reconhecer as melhores práticas em cada região, como também as melhores
práticas gerais para a organização. Cada região selecionará um finalista em cada uma das quatro áreas.
Quatro finalistas da federação serão escolhidas dentre dos recebedores regionais para celebrar os melhores
projetos na organização – projetos que todos os clubes podem aprender e comemorar.
As inscrições dever ser recebidas por sua coordenadora regional até ou antes de 1 de Julho.
Nome da Coordenadora Regional _______________________________________________________________
E-mail da Coordenadora Regional _______________________________________________________________
Endereço da Coordenadora Regional ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Se a informação da coordenadora regional não estiver listada acima, verifique a lista de líderes da SIA
www.soroptimist.org.

Informação para Inscrição
•
•
•
•
•

As inscrições devem ser recebidas pelo contato designado pela região até ou antes de 1 de julho.
As inscrições podem ser enviadas por e-mail ou correio.
O projeto descrito no formulário de inscrição deve estar em andamento ou ter terminado e avaliado
antes de 1 de Julho.
Os clubes podem enviar uma inscrição para um projeto que foi inscrito no ano passado se ele estiver
em andamento e não recebeu reconhecimento como finalista regional ou da federação.
As presidentes de clube devem autorizar o envio de inscrições. Como o formulário é um formulário
gravável, assinaturas digitadas serão aceitas.
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•
•
•
•

Projetos feito em parceria por clubes são benvindos. Envie somente uma inscrição por projeto
conjunto.
Descreva somente um projeto por inscrição.
Clubes podem enviar materiais apoiantes tais como fotos ou recortes de jornal. Marque-os com o
nome do projeto e nome do clube. Estes itens não serão retornados.
Se os clubes quiserem inscrever o mesmo projeto em mais de uma categoria, eles precisam enviar
uma inscrição separada que trata das informações necessárias especificas para aquela categoria.

Informação sobre a Seleção
Inscrições serão selecionadas em nível regional e da federação usando os mesmos critérios. Estas são as
categorias gerais para seleção e depois critérios mais específicos para cada uma das categorias. As inscrições
devem conter as informações pedidas em cada categoria. Os projetos serão selecionadas baseados em:
•
•
•
•
•

O projeto beneficiou mulheres e/ou meninas ou promoveu as Soroptimistas como uma organização
que melhora a vida de mulheres e meninas através de programas que proporcionam acesso à
educação e ao treinamento de que elas precisam para atingir o empoderamento econômico.
O projeto apoiou os esforços da SIA em aumentar o seu efeito coletivo.
O projeto foi criativo e inovador.
O projeto alcançou seus alvos e objetivos.
Os requisitos específicos para cada categoria (veja abaixo)

Categorias de Inscrição
Angariação de Fundos: Esta categoria reconhece projetos de angariação de fundos de clube que são
criativos, bem sucedidos e apoiam programas focalizados em mulheres e meninas, incluindo programas da
federação. O projeto de angariação de fundos também deve aumentar conscientização sobre a missão
Soroptimista, envolver a comunidade e promover uma imagem positiva da organização. As inscrições devem
incluir o seguinte:
Informações requeridas para a angariação de fundos descrita:
•
•
•

Despesas do projeto/evento.
Renda bruta (venda de ingresso, patrocínio, doações, renda de angariações de fundos
concomitantes tais como sorteio ou leilão durante o evento).
Renda líquida (renda bruta menos despesas).

Informações de apoio sobre as atividades de angariação de fundos do clube:
•
•

Uma lista dos projetos sustentados pelas angariações de fundos do clube incluindo a quantia
dedicada para aqueles projetos.
Indicar se o clube orçamenta 10% de suas angariações de fundos para a Contribuição de Clube em
apoio aos projetos da federação para ajudar mulheres e meninas em todos os países de nossa
federação.

Associação: Esta categoria reconhece os esforços criativos e inovadores de recrutamento e retenção do
clube que aumenta o número de sócias e/ou melhora a experiência de afiliação ao clube. Exemplos de tais
trabalhos inclui campanhas para recrutamento e eventos de arrolamento de novas sócias, realização de
reuniões inovadoras, oferecimento de oportunidade para desenvolvimento de liderança, e realização regular
de avaliação do clube. As inscrições devem incluir o seguinte:
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•
•
•

Como a atividade especificamente aumentou e/ou melhorou a experiência de afiliação das sócias do
clube.
Uma lista dos recursos da SIA que foram usados, e quaisquer outros materiais de fora que foram
utilizados.
Testemunhos sobre as atividades fornecido ao menos por duas sócias atuais que não são oficiais do
clube

Programa: Esta categoria reconhece projetos de clubes que melhoram a vida de mulheres e meninas através
de programas que levam a capacitação econômica e social. Os Projetos devem melhorar a vida de mulheres
e/ou meninas abordando o acesso a educação, pobreza, violência contra mulheres e outros assuntos que
afetam a capacitação econômica e social. Inscrições devem conter o seguinte:
•
•
•
•

Informação sobre a necessidade que está sendo abordada.
Métodos usados para tratar da necessidade.
Efeito do projeto incluindo o número de mulheres ou meninas ajudadas, e descrição de como suas
vidas mudaram como resultado do projeto.
Descrição da participação das sócias do clube.

Favor notar que os Programas Soroptimistas Sonho irão receber preferência para os Prêmios Soroptimista
Celebrando Sucessos. Os clubes são encorajados a inscrever trabalhos que vão além do que é previsto pela
SIA para os Prêmios Viva o Seu Sonho e o Sonhe , Realize. Diretrizes para reconhecimento de projetos de
clube relacionados a Programas Sonho inclui:
•

•

Prêmios Viva o Seu Sonho – Os Prêmios Soroptimistas Celebrando Sucessos não podem ser dados
em reconhecimento for prêmio financeiro. Inscrições serão consideradas para esforços de clube que
expandem o impacto do prêmio nas recebedoras de prêmios. Isto pode incluir esforços para apoiar
educação ou treinamento adicional, mentoria, ajuda de trabalho, plano de longo prazo para oferecer
apoio contínuo, etc.
Sonhe, Realize – Inscrições para os Prêmios Soroptimistas Celebrando Sucesso serão consideradas
para esforços de clube para adicionar uma nova dimensão ao existente projeto Sonhe, Realize, ou
para oferecer contínua mentoria e apoio para meninas que participaram do projeto. Projetos Sonhe,
Realize devem usar o currículo do Sonhe, Realize como também o Formulário de Avaliação do Sonhe,
Realize, e enviar os resultados da avaliação para a SIA.

Conscientização Pública: Esta categoria reconhece os clubes por esforços bem coordenados de
conscientização pública que apoiam a missão Soroptimista de melhorar a vida de mulheres e meninas. Isto é
menos sobre promover um evento ou projeto, mas sobre o esforço coletivo do clube para aumentar a
conscientização pública durante o ano. Exemplos incluem se registrar e apoiar a comunidade online
LiveYourDream.org; uso de ferramentas e recursos produzidos pela federação para aumentar a
conscientização sobre os programas da SIA ou outros projetos focalizados em mulheres e meninas; e manter
uma website atraente e professional que promove a missão, etc. As inscrições devem incluir o seguinte:
•

•
•

Passos tomados para promover o clube e a missão da SIA (por exemplo: o seu clube escreveu
informações a imprensa sobre o trabalho focalizado na missão, usou a mídia social, comprou um
espaço para anúncio, distribuiu folhetos?).
Meios pelos quais estas ações ajudaram melhorar o perfil público do clube e da SIA.
Resultado dos trabalhos de publicidade do clube (por exemplo: quantas candidatas a prêmios,
novas sócias e/ou doações o clube obteve? Se os clube angariou fundos, ele apoiou a
Contribuição de Clube? O clube registrou pessoas para a comunidade online LiveYourDream.org?
Inclua tudo o que o clube sente que ocorreu como resultado de seus esforços de publicidade).
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Prêmios
As regiões irão oferecer quatro prêmios – um em cada uma das quatro áreas. Cada finalista regional receberá
reconhecimento e um certificado da região. A Diretoria da Soroptimista selecionará a melhor inscrição de
cada categoria dentre as finalistas regionais. As quatro finalistas da federação serão anunciadas e
homenageadas na Mesa Redonda de Governadoras. Além disso, as finalistas da federação receberão
reconhecimento na website da Soroptimista e no Boletim O Melhor para Mulheres.
Somente aqueles projetos que são verdadeiramente melhores práticas receberam prêmios em nível regional
e da federação. Prêmios são outorgados de acordo com a avaliação dos juízes.
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Prêmios Soroptimistas Celebrando Sucesso
Formulário de Inscrição
Prazo: 1 de julho
As inscrições devem ser recebidas por sua coordenadora regional até 1 de julho. Inscrições recebidas após
esta data não serão incluídas no processo de seleção. Informações suplementares tais como recortes de
jornais ou fotos podem ser enviadas, todavia, elas não serão devolvidas. NÃO ENVIE materiais em fichários
ou pastas.
Datilografe ou escreva legivelmente em letra de forma.
Clube _______________________________________ Número do Clube _______________________
Região_________________________________Enviado por ___________________________________
Telefone Diurno _______________________________ E-mail _________________________________
A presidente do clube precisa autorizar o envio da inscrição do projeto. Assinatura digitada será aceita.
Presidente do clube ___________________________________________________________________
Assinatura ___________________________________________________________________________
Telefone Diurno _______________________________ E-mail _________________________________
Informação do Projeto
Nome do Projeto _____________________________________________________________________
Data de início ________________________________________________________________________
Número de membros envolvidos no projeto ____________ Número de membros no clube ___________
Total de fundos gasto pelo clube neste projeto em 2019-2020 _________________________________
Total do número de horas que as sócias gastaram neste projeto em 2019-2020 ___________________
Marque a categoria da inscrição. Escolha somente uma categoria.
 Angariação de Fundos

 Associação

 Programa

 Angariação de Fundos Conscientização Pública

Descrição do Projeto
Descreva o projeto – como ele beneficia mulheres/meninas ou promove a Soroptimista como uma
organização que melhora a vida de mulheres e meninas, e o efeito/resultado do projeto. Veja os requisitos
para inscrição e inclua todas as informações necessárias para a categoria. Respostas não podem exceder
duas (2) páginas datilografadas .
Envie por e-mail ou correio para:
Nome da Coordenadora Regional _____________________________E-mail ____________________________
Endereço da Coordenadora Regional
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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