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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 de Recrutamento: Novos Clubes 

Ao começar a busca para recrutar novas sócias para seu clube, uma ótima estratégia de crescimento é focar na 
fundação de um novo clube! Isto pode parecer estranho, já que a intenção é aumentar as associações do seu 
próprio clube.  Porém, o processo de fundação de um novo clube ajuda as sócias do clube patrocinador a 
repensarem sobre o seu próprio começo e a experiência de associação que fornecem, criando assim ainda mais 
oportunidades para mais envolvimento! Os benefícios são muitos para todos os nossos clubes quando fundamos 
outros. Por um lado, novos clubes trazem uma diversidade de ideias através de novas sócias com novas 
perspectivas. O processo de fundação de um novo clube energiza os clubes patrocinadores e outros das 
proximidades – quando apoia um clube que está sendo fundado, você vai encontrar meios de fazer parcerias 
com eles sobre novos projetos que o seu clube nunca pensou antes! Além disso, novos clubes trazem um 
reconhecimento maior de marca, já que um novo clube da Soroptimista em uma cidade perto da sua estende os 
Programas Sonho para ainda mais moradores. Dessa forma, uma maior parte da comunidade passa a saber o 
que a Soroptimista significa, o que fazemos, e assim nos capacitando em aumentar juntas o nosso impacto 
coletivo.   

Acredite ou não, um novo clube pode ser fundado em questão de semanas. Você já deve estar familiarizada com 
o novo guia para estabelecer um novo clube que oferece uma visão completa dos passos que leva à fundação. 
Eis um resumo rápido para você começar: 

 Recrute sua equipe para a fundação! A equipe de fundação pode ser um clube patrocinador formal, ou 
uma coligação de sócias de uma variedade de clubes e de líderes regionais. 

 Determine o seu foco geográfico. Qual comunidade de mulheres e meninas o seu clube vai servir? Esta 
área pode ser muito grande ou muito pequena; mas precisa ser definida ao começar este projeto. 

 Divulgação / Recrutamento. Reúna-se com as partes interessadas da comunidade para aumentar o 
interesse. Crie um grupo no Facebook para que sócias em potencial possam manter contato. Concentre 
toda essa divulgação em uma ou duas semanas.  

 Reunião Informativa. Durante a reunião informativa, compartilhe informações sobre a Soroptimista, 
nossa missão, nossa estrutura internacional, e as responsabilidades e os benefícios de associação. 

 Reunião logística. Mesmo que você não tenha atingido o mínimo necessário de 12 recrutas, marque 
uma reunião organizacional com aquelas que estarão se unindo – elas podem começar escrevendo os 
estatutos e tomar decisões logísticas, tais como quais delas serão as primeiras oficiais, e o qual será o 
primeiro projeto do clube. 

 Pedido de Alvará. Assim que tiver 12 sócias comprometidas, resolva os detalhes logísticos finais e 
solicite o pedido para  fundação. Sócias fundadoras aditivas podem ser adicionadas por 90 dias.  

 Comemoração da fundação! Tire algum tempo para refletir sobre esse processo e reconhecer o árduo 
trabalho que todas realizaram. Você pode comemorar na data que marque 90 dias. 

 
Sabemos que o processo de criação de um novo clube funciona como uma estratégia de crescimento eficaz 
porque isto tem sido demonstrado por uma das nossas excelentes regiões! Durante a 44ª Convenção Bienal em 
Orlando, a ex-governadora Ohran Choe compartilhou o sucesso de associação da Região Coréia. Sua liderança se 

Melhorando a vida de mulheres e meninas 

através de programas que levam a 

capacitação econômica e social. 

https://www.soroptimist.org/members/membership/MembershipDocs/ClubAdmin/newclubbuildingguide.docx
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focou na estratégia de associação e desafiou a todos os clubes recrutarem sócias. Além disso, a região ofereceu 
treinamento e orientação para novas sócias e novos clubes, encontrando muito sucesso – foram fundados 11 
clubes novos durante o biênio de 2014-2016, e mostraram um crescimento consistente de associação ano após 
ano ao ter mais de 200 sócias até junho de 2016! Elas adicionaram novos clubes, e quase todos os clubes 
patrocinadores mostraram aumentos de sócias. Os novos clubes já estão participando dos Programas Sonho da 
SIA, e as sócias de toda a Região da Coreia estão muito animadas! Esperamos que seu clube siga o exemplo da 
Região Coréia e cresça cada vez mais criando novos clubes para expandir o nosso impacto coletivo, e aproveitar 
da emoção e energia que aumenta quando um novo clube é criado! 


