A Soroptimista é uma organização voluntária global que ajuda
mulheres e meninas a terem acesso à educação e ao
treinamento de que precisam para atingir o empoderamento
econômico.
.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF THE AMERICAS, INC.®

Programas de Sonhos e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU

“O empoderamento econômico das mulheres tem um papel central na Agenda para 2030. Não alcançaremos
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se não houver ações rápidas para capacitar as mulheres
economicamente. Sabemos que a participação das mulheres em todas as esferas da vida, inclusive na
economia, é essencial para uma paz sustentável e durável e para a concretização dos direitos humanos.”
Secretário-Geral da ONU, António Guterres, março de 2017
A aceleração do empoderamento econômico de mulheres e meninas que enfrentam obstáculos (foco dos
Programas de Sonho da Soroptimista Internacional das Américas) tem como base a agenda de igualdade das
mulheres divulgada pelas Nações Unidas. Os pontos centrais dessa agenda são a Convenção para Acabar
com Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (1981), a Plataforma de Ação de Pequim (1995) e,
mais recentemente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (2016).
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável foram adotados pelos líderes mundiais em setembro de 2015 em uma histórica Cúpula da ONU e
entraram oficialmente em vigor em 1º de janeiro de 2016. Nos próximos 15 anos, com os novos Objetivos que
se aplicam universalmente, os países mobilizarão esforços para acabar com todas as formas de pobreza,
combater as desigualdades e enfrentar as mudanças climáticas, garantindo que ninguém fique para trás.
Os Programas de Sonhos apoiam diretamente cinco dos 17 objetivos e 12 das 169 metas. Compartilhamos
nosso progresso com relação às metas com a Soroptimista Internacional para que nosso apoio aos ODS
possa ser divulgado nas Nações Unidas. Abaixo estão os ODS e indicadores com informações sobre como os
Programas de Sonhos apoiam os indicadores.

1709 Spruce Street | Philadelphia, PA 19103 | 215-893-9000 | siahq@soroptimist.org | Soroptimist.org | LiveYourDream.org
© Soroptimist International of the Americas, Inc.®

Programas de Sonhos e os ODS da ONU

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os
lugares
Indicadores
•
•

Até 2030, erradicação da pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares. Atualmente, o
parâmetro são as pessoas que vivem com menos de US$ 1,25 por dia
Até 2030, redução de até 50% da proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que
vivem na pobreza em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais

Programas de Sonhos
Os Programas de Sonhos ajudam mulheres e meninas a atingirem o seu potencial pleno. Nosso alvo são as
mulheres e meninas que vivem na pobreza. O Prêmio Viva o Seu Sonho ajuda as mulheres a conseguirem
empregos com maior remuneração e melhorarem seu padrão de vida. O programa Sonhe, Realize coloca
meninas no caminho certo para viver sem pobreza.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

70% das ganhadoras do Prêmio Viva o Seu Sonho relataram em suas inscrições que viviam em
situação de pobreza.
79,6% das ganhadoras do Prêmio Viva o Seu Sonho relataram que suas despesas excediam sua renda.
Candidatas do Brasil, México, Paraguai, Filipinas e Panamá relataram ter renda inferior a US$ 1,25 por
dia.
78% das ganhadoras do Prêmio Viva o Seu Sonho que concluíram seus estudos têm um emprego com
remuneração mais elevada.
84% das ganhadoras do Prêmio Viva o Seu Sonho que concluíram seus estudos tiveram um aumento
do padrão de vida.
90% das meninas que participam do Programa Sonhe, Realize se sentem mais confiantes com relação
ao seu sucesso futuro.
87% das meninas que participam do Programa Sonhe, Realize se sentem mais preparadas para lutar
por seus objetivos profissionais futuros.
83% das meninas participantes do Programa Sonhe, Realize têm as ferramentas para superar os
obstáculos ao sucesso.
81% das meninas que participam do Programa Sonhe, Realize têm novas ferramentas para superar os
obstáculos.
85% das meninas que participam do Programa Sonhe, Realize conhecem mulheres que desejam
apoiar suas ambições profissionais.
86% das meninas participantes do Programa Sonhe, Realize foram apresentadas a pessoas que são
modelos em suas profissões
89% das meninas que participam do Programa Sonhe, Realize criaram metas realistas para o futuro
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Objetivo 4. Garantir uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
Indicadores
•

•

•

•

4.3 Até 2030, garantir que todas as mulheres e homens tenham acesso igualitário ao ensino técnico,
profissional e de nível superior, e que o ensino seja acessível e de qualidade, incluindo as
universidades
4.4 Até 2030, aumentar significativamente o número de jovens e adultos com habilidades relevantes,
incluindo habilidades técnicas e vocacionais, para que consigam trabalho, empregos decentes ou
busquem o empreendedorismo
4.5 Até 2030, eliminar as desigualdades de gênero na educação e garantir acesso igualitário a todos
os níveis de educação e treinamento profissional para as pessoas em situação vulnerável, incluindo
pessoas com deficiência, povos indígenas e crianças em situações vulneráveis
4.b Até 2020, ampliar significativamente no mundo todo o número de bolsas de estudo disponíveis
para países em desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos
Estados insulares em desenvolvimento e nos países africanos. As bolsas de estudo são voltadas para
matrícula no ensino superior, incluindo treinamento vocacional e em tecnologia da informação e
comunicação, programas técnicos, de engenharia e científicos, seja em países desenvolvidos ou em
outros países em desenvolvimento

Programas de Sonhos Soroptimista
A educação para mulheres e meninas é a peça fundamental dos nossos Programas de Sonho – seja por meio
da educação formal ou do treinamento técnico e vocacional. Queremos garantir que mulheres e meninas
tenham as habilidades e as informações necessárias para atingirem o seu pleno potencial. Devido à
localização dos nossos clubes, estamos garantindo que as mulheres nos países em desenvolvimento tenham
acesso ao ensino superior e ao treinamento vocacional. Além disso, ao manter o foco em mulheres e
meninas que enfrentam obstáculos, incluímos aquelas que são mais vulneráveis.
•
•
•
•

Todos os anos, mais de 1.600 mulheres recebem financiamento para apoiar suas metas educacionais
por meio do Prêmio Viva o Seu Sonho.
Todos os anos, mais de US$ 2,6 milhões são repassados às mulheres para apoiar suas metas de
educação e carreira.
Desde a sua criação, mais de 55.000 meninas participaram do programa Sonhe, Realize.
Nossa federação inclui 11 países em desenvolvimento, todos com clubes que apoiam as metas
educacionais de mulheres e meninas: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, México, Panamá,
Paraguai, Peru, Filipinas e Venezuela.

Objetivo 5. Alcançar a igualdade entre os gêneros e capacitar todas as
mulheres e meninas
Indicadores
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•
•

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas pública e
privada, incluindo tráfico e exploração sexual e outros tipos de exploração
5.5 Garantir a participação plena e eficaz das mulheres e a igualdade de oportunidades de liderança
em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública

Programas de Sonhos Soroptimista
Mulheres e meninas precisam de ferramentas e recursos para viverem sem violência. Com muita frequência,
os sonhos de mulheres e meninas são inviabilizados pela violência. As mulheres relatam falta de segurança
financeira como motivo para voltarem a viver com parceiros violentos. O Prêmio Viva o Seu Sonho garante
que as mulheres não tenham que escolher entre independência e violência. Ambos os programas fornecem
às mulheres e meninas os recursos necessários para se tornarem líderes e participarem plenamente da vida
política, econômica e pública, incluindo educação e a oportunidade de realizarem seus objetivos
profissionais.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mais da metade (54%) das ganhadoras do Prêmio Viva o Seu Sonho relatou sofrer alguma forma de
violência.
97% das ganhadoras do Prêmio Viva o Seu Sonho relataram viver em um ambiente seguro.
Mais de 1.600 mulheres recebem o Prêmio Viva o Seu Sonho todos os anos.
Desde a sua criação, mais de 55.000 meninas participaram do programa Sonhe, Realize.
94% das mulheres que receberam o Prêmio Viva o Seu Sonho relatam um aumento da autoestima.
87% das meninas que participam do Programa Sonhe, Realize se sentem mais preparadas para lutar
por seus objetivos profissionais futuros.
83% das meninas participantes do Programa Sonhe, Realize têm as ferramentas para superar os
obstáculos ao sucesso.
81% das meninas que participam do Programa Sonhe, Realize têm novas ferramentas para superar os
obstáculos.
85% das meninas que participam do Programa Sonhe, Realize conhecem mulheres que desejam
apoiar suas ambições profissionais.
86% das meninas participantes do Programa Sonhe, Realize foram apresentadas a pessoas que são
modelos em suas profissões
89% das meninas que participam do Programa Sonhe, Realize criaram metas realistas para o futuro

Objetivo 8. Promover crescimento econômico constante, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos
Indicadores
•

•

8.5 Até 2030, atingir o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todas as mulheres e
homens, inclusive para jovens e pessoas com deficiência, e remuneração igual por trabalho de igual
valor
8.6 Até 2020, reduzir significativamente a proporção de jovens que não trabalham, estudam ou
participam de programas de aprendizagem
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Programas de Sonhos Soroptimista
Os Programas de Sonhos estão preparando mulheres e meninas para ingressarem na força de trabalho e se
tornarem economicamente independentes. Com o apoio e os recursos dos Programas de Sonhos,
garantimos que mulheres e meninas tenham acesso a empregos decentes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos os anos, mais de 1.600 mulheres recebem financiamento para apoiar suas metas educacionais
por meio do Prêmio Viva o Seu Sonho.
Desde a sua criação, mais de 55.000 meninas participaram do programa Sonhe, Realize.
78% das ganhadoras do Prêmio Viva o Seu Sonho que concluíram seus estudos têm um emprego com
remuneração mais elevada.
84% das ganhadoras do Prêmio Viva o Seu Sonho que concluíram seus estudos tiveram um aumento
do padrão de vida.
90% das meninas que participam do Programa Sonhe, Realize se sentem mais confiantes com relação
ao seu sucesso futuro.
87% das meninas que participam do Programa Sonhe, Realize se sentem mais preparadas para lutar
por seus objetivos profissionais futuros.
83% das meninas participantes do Programa Sonhe, Realize têm as ferramentas para superar os
obstáculos ao sucesso.
81% das meninas que participam do Programa Sonhe, Realize têm novas ferramentas para superar os
obstáculos.
85% das meninas que participam do Programa Sonhe, Realize conhecem mulheres que desejam
apoiar suas ambições profissionais.
86% das meninas participantes do Programa Sonhe, Realize foram apresentadas a pessoas que são
modelos em suas profissões
89% das meninas que participam do Programa Sonhe, Realize criaram metas realistas para o futuro

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre nações
Indicadores
•
•

10.1 Até 2030, alcançar e manter o crescimento da renda dos 40% mais desfavorecidos da população
em uma taxa superior à média nacional
10.2 Até 2030, capacitar e promover a inclusão social, econômica e política de todos,
independentemente de idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, status econômico ou
outro fator

Programas de Sonhos Soroptimista
Os Programas de Sonhos buscam atingir mulheres e meninas que enfrentaram obstáculos e capacitá-las por
meio do acesso à educação e ao treinamento. Ambos os programas buscam garantir que mulheres e
meninas tenham independência econômica.
•

Todos os anos, mais de 1.600 mulheres recebem financiamento para apoiar suas metas educacionais
por meio do Prêmio Viva o Seu Sonho.
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•
•
•
•

Todos os anos, mais de US$ 2,6 milhões são repassados a mulheres para apoiar suas metas de
educação e carreira.
78% das ganhadoras do Prêmio Viva o Seu Sonho que concluíram seus estudos têm um emprego com
remuneração mais elevada.
84% das ganhadoras do Prêmio Viva o Seu Sonho que concluíram seus estudos tiveram um aumento
do padrão de vida.
Desde a sua criação, mais de 55.000 meninas participaram do programa Sonhe, Realize.

Fontes dos dados:
•
Médias de cinco anos com dados das pesquisas com ganhadoras do Prêmio Viva o Seu Sonho.
•
Estudo de três anos feito com os formulários de inscrição das ganhadoras dos Programas Viva o Seu Sonho
regionais e da sede da SIA.
•
Médias de quatro anos dos dados de impacto do Programa Sonhe, Realize.
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