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S O R O P T I M I S T  I N T E R N A T I O N A L  O F  T H E  A M E R I C A S ,  I N C . ®  

Fazendo as contas para o próximo Grande Objetivo 

 

Em uma reunião recente, o Conselho de Administração da SIA confirmou seu compromisso com o próximo 

Grande Objetivo: investir nos sonhos de meio milhão de mulheres e meninas através do acesso à educação. 

Nossos premiados Programas de Sonhos atendem a aproximadamente 20.000 mulheres e meninas por ano 

por meio do programa Sonhe, Realize: apoio profissional para meninas ® e Viva o Seu Sonho: prêmios de 

educação e formação para mulheres ®. Os clubes em toda a federação precisarão trabalhar juntos para 

ampliar seu alcance por meio desses programas que transformam vidas se quisermos atingir o nosso Grande 

Objetivo de 2021-2031, mas o Conselho da SIA acredita em vocês! 

Além disso, o Conselho votou recentemente a favor de que outros trabalhos realizados pelos clubes 

fizessem parte do próximo Grande Objetivo. Os clubes queriam que o trabalho local fosse levado em conta, 

e agora será! Para que o projeto do seu clube faça parte do próximo Grande Objetivo, ele deve:   

• Aumentar o acesso à educação, com o objetivo final de empoderamento econômico  

• Atender somente mulheres e meninas que estejam enfrentando obstáculos 

• Ser enviado à SIA por meio do link de relatórios de projetos dos clubes (o link será divulgado 

posteriormente no ano fiscal 20/21)  

Alguns tipos de projetos que podem participar (desde que atendam à população alvo de mulheres e meninas 

que enfrentam obstáculos) incluiriam: 

• Prêmios com bolsas/voltados para educação 

• Cursos 

• Oferta de itens específicos que ajudem na educação (como laptops, livros escolares ou transporte 

escolar)  

Alguns projetos que não poderiam participar: 

• Projetos que tenham como foco o embelezamento de um espaço 

• Conscientização 

• Oferta de itens que não ajudem diretamente na educação (como presentes em datas 

comemorativas)  

Os Programas de Sonhos não devem ser comunicados como outros trabalhos, já que temos mecanismos 

estabelecidos para recolher essas informações.  

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. 
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Um exemplo de projeto que seria aceito é a oferta de uma bolsa tendo como critério a necessidade 

financeira das meninas. O projeto aumenta o acesso à educação ao diminuir as barreiras financeiras e ajudar 

meninas que enfrentam obstáculos. Entretanto, o clube deve comunicá-lo de forma adequada para que faça 

parte do Grande Objetivo!  

Um projeto que não seria aceito é uma aula de maquiagem ofertada a mulheres que residam em um abrigo 

para vítimas de violência doméstica. Se a aula tiver como foco a maquiagem para divertimento pessoal, isso 

não aumentaria as chances de as mulheres atingirem o empoderamento econômico. Por outro lado, se o 

clube promovesse uma aula de cosmetologia com um certificado para as mulheres residentes no abrigo, o 

projeto seria aceito, já que aumenta o acesso à educação para as mulheres, tem como público alvo as 

mulheres que enfrentam obstáculos, além de aumentar seu empoderamento econômico ao capacitá-las para 

um emprego.  

Divulgaremos mais informações durante o ano fiscal 2020-2021, inclusive nas conferências regionais. Se tiver 

dúvidas específicas, entre em contato pelo e-mail program@soroptimist.org  
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