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Soroptimistas Sonhadoras:
Uma força que merece respeito

É oficial: atingimos 800 doadores
mensais, e esse número só
aumenta! Essa comunidade de
pessoas generosas e entusiasmadas
é incansável, gerando mudanças
positivas e duradouras nas vidas de
mulheres e meninas todos os
meses.
O apoio constante
das Soroptimistas
Sonhadoras trouxe
conforto e esperança
para as mulheres e
meninas que
atendemos durante
essa época difícil, e
somos muito gratas
por isso.

Por que ela doa: Cheryl J. Addleman
Cheryl J. Addleman é uma doadora dedicada que
não somente contribui todo mês como
Soroptimista Sonhadora, mas que também foi
uma das primeiras a criar um evento de
arrecadação de aniversário no Facebook em 2018!
O resultado do evento de arrecadação no
Facebook foi que Cheryl conseguiu divulgar as
Soroptimistas e os nossos Programas de Sonhos
globais para seus amigos e familiares, e até
mesmo chegar ao nível Attaché, já que o total
arrecadado foi contabilizado em sua Laurel
Society!
Perguntamos à Cheryl por que ela acredita na importância de investir nos sonhos
de mulheres e meninas por meio das Soroptimistas. Veja a resposta:

Obrigada

As doações mensais são uma forma
conveniente de manter-se ativa na
Laurel Society ao ampliar seu
reconhecimento. Portanto, não
surpreende ver que várias das
nossas Soroptimistas Sonhadoras
são membros da Laurel Society!
Você também pode se tornar
uma Soroptimista Sonhadora
visitando
www.soroptimist.com/monthly.
html ou ligando para Danielle,
Assistente de arrecadação de
recursos, pelo telefone 215 8939000 para se inscrever!

"Entrei para a Soroptimista Internacional de São Francisco em 2009 e ocupei
vários cargos no conselho do clube, dentre os quais presidente em dois mandatos
distintos de um ano, vice-presidente, secretária e diretora do conselho em dois
mandatos distintos de dois anos. Também tive o prazer de servir como
coordenadora de arrecadação de recursos, coordenadora do Sonhe, Realize:
apoio profissional para meninas, e coordenadora de divulgação junto ao público.
Hoje atuo como Diretora Distrital I na Região de Sierra Pacific, biênio 2018-2020.
"Em 2018, durante o ano em que atuei como coordenadora de divulgação junto
ao público, fiz algumas pesquisas e descobri os eventos de arrecadação no
Facebook e vi como a rede tinha facilitando muito o trabalho de apoio a causas
importantes. Já que eu meu aniversário estava perto, decidi criar um evento de
arrecadação no Facebook para a Soroptimista Internacional das Américas. Ao
criar o evento, consegui arrecadar recursos para a SIA: $605 para ser mais
precisa. Entrei em contato com a SIA para comunicar a minha ideia e descobri que
fui a primeira pessoa a criar um evento de arrecadação de recursos para a SIA
pelo Facebook. O evento também permitiu que eu informasse a minha rede de
amigos e familiares sobre a Soroptimista e os nossos Programas de Sonhos, que
têm um papel fundamental no empoderamento da próxima geração de mulheres
e meninas.
"Além disso, todo o dinheiro arrecadado na arrecadação de Aniversário no
Facebook foi contabilizado na minha doação mensal e me permitiu atingir o nível
de reconhecimento Attaché na Laurel Society.
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Ganhadora do Prêmio Viva o Seu Sonho®
um passo mais perto do sucesso
"Esse prêmio me permitiu
seguir na jornada rumo a
uma vida melhor para mim e
o meu filho. Concluí minha
graduação recentemente e
fui aceita no programa de
pós-graduação em
Fonoaudiologia da
Universidade de Nevada,
Reno.

Uma mensagem da
Equipe de arrecadação
de recursos
Obrigada por sua dedicação
e compromisso constantes
com as mulheres e meninas
incríveis que atendemos.

O seu entusiasmo e
generosidade continuam a nos
surpreender.

“O Prêmio Viva o Seu Sonho
me incentivou a ver que há
várias outras pessoas que
acreditam em mim. Estou
mais perto de uma carreira
de sucesso, podendo
sustentar o meu filho!"

Ao longo dos anos, vocês se
tornaram mais do que
somente associadas da
Soroptimista. Vocês são
nossas parceiras dedicadas,
nossas apoiadoras
visionárias e as nossas
defensoras mais
entusiasmadas.

— Shiloh Webb

Ganhadora do Prêm io Viva o Seu
Sonho
Gardnerville, N V, EUA USA

Esses são tempos difíceis, mas
temos certeza de que, com
vocês ao nosso lado, podemos
superar isso juntas.

Novas alturas de novas formas
Apesar de não ter sido possível nos reunirmos
presencialmente na convenção este ano, a SIA
organizou a nossa primeira convenção virtual.
Todo o conteúdo estará disponível no site da
convenção da SIA até o final de 2020.
Apesar de não ter sido uma reunião presencial típica, esperamos
que vocês tenham gostado da convenção virtual, do conforto das
suas casas. Vamos alçar novos voos juntas!

Saibam que não importa o
que aconteça, vamos
trabalhar juntas para garantir
o futuro da nossa
organização, para que
possamos continuar a investir
juntas nos sonhos de
mulheres e meninas em todo
o mundo.
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