
Nossas recentes conquistas podem ser atribuídas à mudança na 
forma como trabalhamos para atingir nosso Grande Objetivo de 
atingir um maior impacto coletivo.

Concentrar nossos recursos em amplificar os impactos dos 
Programas dos Sonhos que unificam nossa marca é a melhor forma 
de aumentar nosso impacto, o que resultará em um maior 
reconhecimento de nossa organização.

Focar nos nossos Programas dos Sonhos é a melhor forma de 
apoiar a ONU em seu esforço para conclamar os países a acelerar 
o empoderamento econômico das mulheres.

Nossos Programas dos Sonhos abordam outras questões 
importantes, incluindo violência doméstica, tráfico, abuso sexual e 
acesso a serviços de saúde.

Podemos aumentar nosso sucesso focando no nosso próximo Grande 
Objetivo: Investir nos sonhos de meio milhão de mulheres e meninas 
através do acesso à educação.

Se todos os clubes se comprometerem a buscar o nosso próximo 
Grande Objetivo, poderemos alcançar 500.000 mulheres e meninas 
na primeira década de nosso segundo centenário.

Neste AF17/18, nossas sócias falaram sobre seus planos para o nosso Grande Objetivo de 2021: Investir nos sonhos de meio milhão 

de mulheres e meninas através do acesso à educação.

Saíram os resultados da pesquisa 
sobre o Grande Objetivo!

NOSSO GRANDE OBJETIVO

O que estamos fazendo bem:
Em média, 77% das sócias concordam ou concordam totalmente que:

Áreas onde podemos melhorar:
3  Garantir que nossas sócias sintam que suas vozes e opiniões estão sendo ouvidas.

3 Criar empolgação para o nosso próximo Grande Objetivo.

3  Trazer a visão de nossas sócias de uma perspectiva focada exclusivamente nos clubes para uma em que fazem  

parte de uma organização global trabalhando em união para aumentar o nosso impacto coletivo.

Para mais informações sobre os Grandes Objetivos da SIA, visite:
Soroptimist.org/for-clubs-and-members/federation-information/sias-big-goal/index.html

Soroptimist International of the Americas, Inc. Soroptimist.org 

“Mantenham o foco em 

trabalhar em união para 

ajudar mais mulheres e 

meninas a criar uma maior 

consciência de nossa 

organização através dos 

nossos Programas dos 

Sonhos. Agradeço o seu 

esforço contínuo para 

engajar nossas sócias e 

sempre buscar suas 

contribuições. Obrigado!”

—Comentário de uma sócia 

como parte da Pesquisa
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