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Falando sobre Mudanças 
 

A. Introdução 

Nossas pesquisas mostram que mais de 20 milhões de mulheres e meninas podem se beneficiar dos nossos 
Programas dos Sonhos. Sonhamos com o dia em que poderemos ajudar todas as mulheres e meninas que 
são nosso público alvo a mudar de vida com nossos programas premiados. Para aumentar o impacto coletivo 
de nossa organização, adotamos como nosso próximo Grande Objetivo para o ciclo 2021-2031 Investir nos 
Sonhos de Meio Milhão de Mulheres e Meninas através do Acesso à Educação. Isso significa passar de 16.000 
mulheres e meninas assistidas por ano para 50.000. O objetivo é ambicioso, mas perfeitamente atingível se 
trabalharmos juntas!  
 
À medida que nos preparamos para aumentar substancialmente o número de mulheres e meninas que 
servimos através dos Programas dos Sonhos, a comunicação com os parceiros da nossa comunidade é um 
passo crítico. Pode ser que o seu clube tenha participado do Trabalhando em União ou usado nossa  
Ferramenta de Planejamento de Clube, e como resultado decidiu fazer algumas mudanças no foco do seu 
clube. Talvez o seu clube tenha decidido não mais apoiar uma organização local que apoia há anos, e por isso 
você quer ter certeza de que eles estão preparados e entendem por que você está fazendo essa mudança. 
Para ajudar nesse processo, criamos modelos e pontos de fala, que você pode conferir abaixo, para ajudar 
você a preparar as suas próprias mensagens. 
 
Estes modelos foram criados com foco em públicos externos. Caso queira saber mais sobre nossa direção 
estratégica, visite nosso site.  

B. Modelo de carta para parceiros 

Prezado Parceiro 
 
A Soroptimista de [Cidade] é extremamente grata pelo trabalho que pudemos fazer juntos como parte do 
[inserir projeto aqui]. Juntos, conquistamos muito para nossa comunidade, e nosso clube Soroptimista está 
orgulhoso do impacto que geramos.  
 
A Soroptimista faz parte de uma comunidade global que está respondendo ao chamado das Nações Unidas 
para acelerar o empoderamento econômico das mulheres - uma estratégia chave para acabar com a pobreza 
global. Embora estejamos orgulhosos de nosso trabalho, nossa organização concordou em se concentrar em 
investir nos sonhos de mulheres e meninas através do acesso à educação. As agências globais concordam 
que uma educação de qualidade, mais do que qualquer outra intervenção, possui o maior potencial para 
empoderar economicamente a vida de mulheres e meninas.  

Uma organização voluntária global que melhora a vida de 
mulheres e meninas através de programas que buscam o seu 
empoderamento social e econômico.  

 

https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/federation-information/sias-big-goal/working-as-one.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/federation-information/sias-big-goal/working-as-one.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/federation-information/sias-big-goal/index.html
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Através do nosso Prêmio Viva o Seu Sonho: Educação e Treinamento®, a Soroptimista está comprometida 
em atender às mulheres que têm responsabilidade financeira primária por suas famílias e que enfrentam 
obstáculos para viver seus sonhos, como pobreza, violência, exploração sexual, falta de moradia, gravidez na 
adolescência e doenças. Nós damos a elas acesso a ensino formal ou treinamento via prêmios em dinheiro e 
outras formas de apoio. Através do nosso Programa Sonhe, Realize: Suporte de Carreira para Meninas®, a 
Soroptimista ajuda meninas que enfrentam obstáculos como pobreza, violência, vidas domésticas instáveis, 
gravidez na adolescência e assistência social. Oferecemos um currículo de formação ministrado em 
conferências ou sessões de orientação em pequenos grupos focadas em ajudar nossas meninas a definir 
metas, superar barreiras e muito mais. 
 
Como resultado dos planos de nossa organização de focar nesses programas, nosso clube está mudando a 
forma como trabalhamos em [Cidade]. Isso significa uma mudança em nossa parceria com a [inserir aqui]. 
Estamos planejando: 

• Encerrar este ano juntos como planejado 
• Trabalhar em conjunto para encontrar um parceiro adequado 

 
A Soroptimista Internacional de [Cidade] espera continuar servindo mulheres e meninas em nossa 
comunidade e contribuindo para o impacto local e global da nossa organização. Agradecemos imensamente 
pelo seu apoio contínuo e pelo trabalho significativo que você faz por nossa comunidade. 
 
Atenciosamente, 
 
Presidente, 
Soroptimista Internacional de [Cidade] 
 

C. Carta Modelo para Apoiadores 

Caro apoiador, 
 
A Soroptimista Internacional de [Cidade] é muito grata pelo apoio que você vem dando ao nosso clube nos 
últimos anos. Estamos orgulhosos do impacto que criamos juntos para as mulheres e meninas de [Cidade].  
 
Somos parte de uma comunidade global que está respondendo ao chamado das Nações Unidas para 
acelerar o empoderamento econômico das mulheres - uma estratégia fundamental para acabar com a 
pobreza global. Nossa organização concordou em se concentrar em investir nos sonhos de mulheres e 
meninas através do acesso à educação. As agências globais concordam que uma educação de qualidade, 
mais do que qualquer outra intervenção, possui o maior potencial para empoderar economicamente a vida 
de mulheres e meninas. Por esse motivo, estamos [insira a mudança aqui.] 
 
Através do nosso Prêmio Viva o Seu Sonho: Educação e Treinamento®, a Soroptimista está comprometida 
em atender às mulheres que têm responsabilidade financeira primária por suas famílias e que enfrentam 
obstáculos para viver seus sonhos, como pobreza, violência, exploração sexual, falta de moradia, gravidez na 
adolescência e doenças. Oferecemos a estas mulheres acesso a educação formal por meio de prêmios em 
dinheiro e apoio adicional. Através do nosso Programa Sonhe, Realize: Suporte de Carreira para Meninas®, a 
Soroptimista ajuda meninas que enfrentam obstáculos como pobreza, violência, vidas domésticas instáveis, 
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gravidez na adolescência e situação de acolhimento. Oferecemos um currículo de formação ministrado em 
conferências ou sessões de orientação em pequenos grupos focadas em ajudar nossas meninas a definir 
metas, superar barreiras e muito mais. 
 
Como resultado dos planos de nossa organização de focar nos programas da Soroptimista, nosso clube 
optou por reinvestir nossos recursos nesses programas. Eu sei que o apoio que você deu ao [inserir projeto 
aqui] foi importante para você. E esperamos que você se inspire novamente a auxiliar nossos novos esforços 
para servir mais mulheres e meninas através dos nossos Prêmios Soroptimista Viva o Seu Sonho e Sonhe, 
Realize.  
 
Sabemos que VOCÊ está tentando fazer a diferença em nossa comunidade através do seu generoso apoio às 
agências que trabalham em [Cidade]. Queremos conversar com você sobre como você pode continuar a 
fazer uma diferença positiva como parceira dos nossos planos futuros. Ligarei para você na próxima semana 
para ver se podemos marcar um horário para nos encontrarmos.  
 
Atenciosamente, 
 
Presidente/contato do Clube, 
Soroptimista Internacional de [Cidade] 

D. Pontos de Fala 

É possível que seus parceiros e apoiadores anteriores tenham mais perguntas sobre por que você está 
fazendo essa mudança. Use as perguntas abaixo para formular sua resposta. Caso você ouça uma pergunta 
que não esteja listada abaixo, entre em contato com program@soroptimist.org e nós vamos ajudar você a 
formular a resposta certa. Claro, cada resposta precisará ser personalizada para cada situação. 

Por que você está fazendo isso agora? Toda organização cresce e evolui. Para a Soroptimista, nossas 
pesquisas nos disseram duas coisas: que nossos Programas dos Sonhos criam mudança de verdade na vida 
de mulheres e meninas, e que há 20 milhões de mulheres e meninas nos países em que operamos que 
precisam de acesso a esses programas. A única maneira de atender a essas mulheres e meninas é mudar a 
forma como trabalhamos para nos concentrar nesses programas.  

Depois de [x] anos, a comunidade já conta com nossa parceria para que o [insira o projeto aqui] possa 
continuar. O que vamos fazer agora? Quem vai apoiar o [inserir projeto aqui] se não for vocês? Estamos 
comprometidos em trabalhar juntos para encontrar novas opções para dar suporte ao [inserir projeto aqui]. 
Teremos o prazer de trabalhar com você para identificar novos parceiros comunitários e novos apoiadores 
financeiros. Reconhecemos a importância do [inserir projeto aqui] em nossa comunidade e queremos ajudá-
lo a continuar operando. Não temos dúvidas de que, se trabalharmos juntos, poderemos encontrar os 
parceiros certos para apoiar o [Inserir projeto aqui].  

Vocês podem [inserir forma de suporte aqui] por mais um ano para que o projeto possa continuar? Temos 
recursos suficientes para apoiar o [inserir projeto/organização aqui] por mais [x] meses. Nosso objetivo foi 
avisar você das mudanças com o máximo de antecedência possível e agendar horários para que possamos 
trabalharmos juntos para encontrar novos parceiros. Depois disso, temos planos para aumentar o número 
de mulheres e meninas que atendemos em nossa comunidade através dos Prêmios Viva o Seu Sonho® e o 
programa Sonhe, Realize®. 

mailto:program@soroptimist.org
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Por que não diminuir o apoio mas continuar contribuindo para o [inserir projeto/organização aqui] de 
alguma forma? Estamos dispostos a ajudar de qualquer maneira com os esforços para encontrar novos 
parceiros e apoiadores. Comprometemos os nossos recursos para ajudar mais mulheres e meninas na nossa 
comunidade através dos nossos Programas dos Sonhos. E esses programas serão nosso foco principal daqui 
para frente.  

E a necessidade que temos na comunidade para o [inserir projeto aqui]? Como fica? É claro que as pessoas 
da nossa comunidade têm muitas necessidades, e queremos ser um bom parceiro da comunidade. Mas 
nossa organização também tem uma missão, um foco e programas que pesquisamos, projetamos e 
desenvolvemos. E sabemos que as mulheres e meninas que se beneficiam dos nossos Programas dos Sonhos 
fazem uma grande diferença em suas comunidades. Acompanhamos nossas vencedoras por anos após a 
premiação, e descobrimos que elas aumentam seu padrão de vida, tornam-se modelos para seus filhos e 
conseguem seguir seus sonhos. Inclusive, muitas das nossas receitas são usadas para ajudar profissionais 
como enfermeiras, educadoras ou assistentes sociais para que elas possam ajudar outros também. Isso cria 
um efeito cascata que ajuda a tornar a comunidade um lugar melhor. Isso não quer dizer que outras 
necessidades não sejam importantes - estamos apenas dizendo que nossa organização está concentrada em 
fornecer acesso a educação para promover o empoderamento econômico de mulheres e meninas que 
enfrentam obstáculos ao seu sucesso.  

Vocês falam sobre “impacto global”, mas temos pessoas necessitadas bem aqui na [insira a comunidade 
aqui]. Por que elas não merecem sua ajuda? Sabemos que existem pessoas na nossa comunidade que 
precisam da nossa ajuda. É por isso que a Soroptimista ajuda mulheres e meninas em nossa comunidade 
local além de apoiar o impacto global de nossa organização. Estamos aumentando o número de mulheres e 
meninas que alcançamos através dos nossos programas de sonhos, tanto local quanto globalmente.  

Se o seu foco é o empoderamento econômico de mulheres e meninas através da educação, por que você 
não pode continuar apoiando o [insira o projeto aqui]? Ajudamos mulheres e meninas [inserir atividade que 
o parceiro vê como relacionada à missão da Soroptimista.] Por que o apoio precisa ser através dos seus 
Programas dos Sonhos especificamente? Reconhecemos que o apoio que as mulheres e meninas recebem 
através do seu projeto/organização é importante para o seu sucesso. Mas comprometemos nossos recursos 
para fazer mais por mulheres e meninas através dos nossos Programas dos Sonhos. Nossa organização 
identificou que existem 20 milhões de mulheres e meninas que poderiam se beneficiar dos nossos 
programas. Além disso, acompanhamos as mulheres e meninas que atendemos, e sabemos que nossos 
Programas dos Sonhos oferecem a elas um caminho para ter acesso a educação e atingir todo o seu 
potencial. Estamos investindo em nossos Programas dos Sonhos especificamente porque sabemos que eles 
funcionam para ajudar mulheres e meninas a transformar suas vidas.  

Os Programas dos Sonhos podem dar suporte à nossa organização de alguma forma? Nossa parceria com a 
SI de [Cidade] é importante para nós.   

(Se uma parceria for possível) Nossa parceria com vocês também é importante para nós. Teremos prazer em 
trabalhar em parceria com você para alcançar mais mulheres e meninas através dos nossos Programas dos 
Sonhos. Podemos oferecer o nosso Prêmio Viva o Seu Sonho® às mulheres que você atende e que se 
enquadram nos critérios de admissão. Ou adoraríamos trabalhar com as meninas que você atende para 
oferecer o nosso projeto Sonhe, Realize®. (Clubes: o site da SIA possui recursos para criar maior visibilidade 
nas comunidades sobre os Prêmios Viva o Seu Sonho e o Sonhe, Realize. Você pode compartilhar esses 
recursos com parceiros da comunidade para que eles possam recrutar mulheres e meninas em sua 
organização que possam se beneficiar dos Programas dos Sonhos.) 

https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/program-resources/lyd-awards-club-resources/raising-awareness/index.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/program-resources/dream-it-be-it-club-resources/raising-awareness.html
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(Se uma parceria não for possível) Nossa parceria é muito importante para nós também. E sentimos muito 
que ela não possa continuar. Claro, ainda fazemos parte dessa comunidade, e estamos felizes em ajudar de 
qualquer maneira que pudermos. Estamos comprometidos em trabalhar juntos para encontrar novas opções 
para dar suporte ao [inserir projeto aqui]. Mas queríamos que você soubesse que estamos colocando a 
maior parte dos nossos recursos para servir mais mulheres e meninas através dos nossos Programas dos 
Sonhos. 

O [inserir problema aqui] não é mais um assunto que preocupa a SI de [Cidade]? Claro que é! Os interesses e 
preocupações das nossas sócias são muito amplos. Mas, como um grupo de voluntários, nem sempre 
podemos abordar todos os assuntos que nos interessam. E estamos felizes que nossos Programas dos 
Sonhos abordam vários problemas que afetam mulheres e meninas. Por exemplo, a maioria das mulheres 
que recebe os Prêmios Viva o Seu Sonho® foi vítima de violência. Receber o prêmio frequentemente impede 
que elas tenham que retornar a uma situação de violência. Nosso Programa Sonhe, Realize® oferece às 
meninas as habilidades necessárias para evitar obstáculos enquanto buscam realizar seus sonhos.  
 


	SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF THE AMERICAS, INC.®

