
O seu Clube tomou          passo?UM
Desde 2012-2013, clubes, regiões e a Sede da SIA  tem trabalhado juntos para aumentar 

o nosso impacto coletivo. Nós alcançamos grande sucesso servindo mais mulheres e 
meninas através de nossos Programas Sonho. E nós podemos realizar ainda muito mais!  

No ano passado, pedimos aos clubes Tomar Um Passo a cada mês para apoiar o nosso Grande Alvo. Todos os meses nós divulgamos 

nossos passos  no Sumário Soroptimista,  na mídia social e em e-mails especiais aos clubes. 

Você perdeu um passo? Não tem problema. O seu clube tomar estes passos a qualquer hora. 

Realize com o seu clube o 

exercício Trabalhando Como 

Uma Equipe para entender onde 

o seu clube aloca seus recursos.

1o Passo:

Aumente sua associação 

convidando sócias e potencial  a 

participar dos Programas Sonho 

do seu clube. 

4o Passo:

Apoie nossos programas 

globalmente, doando 10% dos 

fundos que você arrecadar à 

nossa organização: SIA.

7o Passo:

Ofereça apoio durante todo o ano 
as suas recebedoras do Prêmio 

Viva o Seu Sonho anteriores 
fornecendo apoio além do prêmio 

em dinheiro.

10o Passo:

 

Desenvolva sua equipe de 

associação para apoiar o nosso 

Grande Alvo de aumentar o 

impacto coletivo. 

2o Passo:

Use o guia de estilo da SIA 

para apoiar o crescimento da 

nossa identidade visual.

5o Passo:

Aumente  o seu projeto Sonhe, 

Realize fazendo parcerias com 

outras organizações locais. 

8o Passo:

Comunique as mudanças no 

trabalho do seu clube usando 

nosso kit de ferramentas de 

comunicação.

11o Passo:

Sirva mais mulheres que 

enfrentam obstáculos ao seu 

sucesso, dando um Prêmio Viva 

o Seu Sonho a mais.

3o Passo:

Compartilhe nosso impacto 

global com seu clube e 

comunidade usando nossos 

infográficos de programa.

6o Passo:

Use nossa simples ferramenta 

de ação para ajudar a orientar 

o planejamento anual do seu 

clube.

9o Passo:

Baixe emblemas de mídia 

social para compartilhar seu 

excelente trabalho!

12o Passo:

Encontre os passos e todos os recursos que 
você precisa: 

http://bit.ly/TakeOneStep

Fique atenta para mais passos a vir em breve! 
Para Apoiar Nosso Impacto Coletivo  

Tome
UM

Passo


