
Nossos premiados Programas dos Sonhos conduzirão esse impacto, junto aos nossos Projetos Aceleradores 
para o Grande Objetivo. 

 

Sucesso e o Grande Objetivo

VIVA O SEU SONHO: PRÊMIOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO PARA MULHERES®

Com mais acesso à educação, as mulheres terão independência econômica, definida como 
melhores condições de vida para si mesmas e seus dependentes.

Aproximadamente 30.000 mulheres receberão um Prêmio Viva o Seu Sonho entre 2021 e 2031.

O sucesso dos Prêmios Viva o Seu Sonho traz os seguintes resultados para as ganhadoras:

SONHE, REALIZE: APOIO PROFISSIONAL PARA MENINAS®

PROJETOS ACELERADORES PARA O GRANDE OBJETIVO 

Outros trabalhos do clube e da região para promover o acesso à educação entre mulheres e meninas que 

enfrentam obstáculos, tendo como objetivo máximo a independência econômica, contarão para o Grande Objetivo 

como “Projetos Aceleradores para o Grande Objetivo”! Isso abrange bolsas de estudo, prêmios para educação, 

capacitação profissional e doação de itens para que mulheres e meninas superem obstáculos (como laptops, livros 

escolares ou transporte para a escola). 

Aproximadamente 150.000 mulheres e meninas participarão desses projetos entre 2021 e 2031. 

•     85% se sentem mais preparadas 

para correr atrás de seus objetivos 

profissionais

•     85% se sentem mais confiantes quanto 

ao sucesso no futuro

•     80% têm as ferramentas para superar 

os obstáculos ao sucesso.

•     85% veem a relação entre valores 

pessoais e possíveis carreiras. 

•     85% têm modelos de comportamento 

profissional. 

•     85% ficam à vontade criando metas 

realizáveis.

•     80% passam a ter melhores condições 

de vida para si mesmas e seus 

dependentes.

•     95% relatam aumento na autoestima.

•     95% receberão ou continuarão a buscar 

formação acadêmica/certificação.

•     95% relatam servir de modelos de 

comportamento para seus dependentes.

Juntas, vamos alcançar nosso Grande Objetivo de investir no acesso à educação de meio 
milhão de mulheres e meninas no mundo inteiro.

Grande Objetivo 2021-2031: Investir nos sonhos de meio milhão de mulheres e meninas  
através do acesso à educação.

Através da educação e do acesso a modelos de comportamento, as meninas serão 
empoderadas para buscar seus objetivos profissionais e alcançar seu pleno potencial. 

Aproximadamente 320.000 meninas participarão do Sonhe, Realize entre 2021 e 2031.

O sucesso do Sonhe, Realize traz os seguintes resultados para as participantes: 


