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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  

 

Dica para recrutamento: Amigas e familiares - possíveis fontes de associadas 

Você conhece uma pessoa que possa ser uma excelente Soroptimista? É óbvio que sim! Então, o que você está 

esperando para perguntar se ela quer entrar em seu clube? Se estiver aguardando para que ela expresse seu 

interesse, pode ser que acabe esperando para sempre. Mesmo pessoas que estão animadas a respeito do 

Soroptimismo e que geralmente sejam diretas podem hesitar para pedir para entrar no clube, especialmente se não 

estiverem muito familiarizadas com as vantagens e responsabilidades de ser sócia, informações sobre taxas de 

pagamento e outros possíveis "obstáculos para entrada" no clube. Como associada atual, cabe a você mostrar 

iniciativa, compartilhar as informações importantes sobre o seu clube e PEDIR a uma amiga ou parente para que se 

una a você! 

As soroptimistas do mundo todo passaram por ricas e magníficas experiências através do voluntariado junto de suas 

amigas e familiares. É bem provável que as pessoas no seu círculo social compartilhem dos mesmos valores que você 

possui, e que corresponderiam de forma perfeita à nossa missão de melhorar as vidas das mulheres e meninas! Por 

isso, desafie a si mesma a convidar uma pessoa de seu círculo social para a próxima reunião ou evento de seu clube. 

Você ainda não tem certeza como pedir a participação dessas possíveis sócias? Leia o que algumas sócias escreveram 

sobre a experiência de compartilhar o soroptimismo com seus entes queridos: 

Mary Therese “Maita” Lu do SI/Paranaque Filipinas sobre o legado de sua família no Soroptimismo: 

 "Entrei no clube porque vivenciei o compromisso que minha mãe e avó tinham para com as mulheres e crianças. Seguir nos 

seus passos foi algo natural para mim." 

Debra Dematteis-Miller do SI/Corona, Califórnia descreve o orgulho que sente pela liderança de sua filha no  

Soroptimismo:  

 "Eu mesma pude ver a minha filha em um ambiente totalmente diferente; ela decidiu assumir as rédeas da nossa oficial 

anual sobre Sonhos e Decisões neste ano. Ela foi uma das primeiras participantes deste programa anos atrás... Fiquei tão 

contente em não ter tanta responsabilidade com este projeto, pois ela era e é plenamente capaz de liderar um grupo de 

mulheres energéticas e com diversidade. Foi um dia magnífico de tanto orgulho para esta mãe ver sua filha tão à vontade 

na frente de um grupo de 250 moças. Não há palavras para expressar meu orgulho."  

 

Susan e Margaret Gilbey, irmãs do SI/Westminster, CA e do SI/Toronto, Canadá: 

 "Além de nos dar mais uma coisa em comum, nos ofereceu uma oportunidade de viajar para vários locais juntas.  Além 

disso, fizemos amizades com sócias em clubes e regiões que nunca teríamos conhecido.  Aprendemos com as Regiões da 

outra, e trazemos novas ideias para os nossos clubes, que normalmente permaneceriam só na outra Região."  

 

Michele Memmot do SI/Manhattan Beach, Califórnia, sobre as suas três filhas: 

"É super divertido fazer essas coisas juntas. Ainda tenho a oportunidade de ensinar coisas a elas... não como mãe, mas sim 

como  uma voluntária/angariadora de verbas experiente. Mas aprendo muito mais com elas do que elas comigo."  

Melhorando as vidas das mulheres e 

meninas através de programas que levam à 

maior força social e econômica. 
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