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Dando Boas-vindas a Novas Sócias 

Dar boas-vindas a novas sócias deve ser divertido e inspirador! Novas sócias devem ser introduzidas no ínicio de 

sua primeira reunião. Essa introdução pode ser tão simples como preparar uma breve, porém significativa, 

mensagem de boas-vindas e presentear a nova sócia com um alfinete de sócia e um crachá. (Alfinetes e crachás 

estão disponíveis para venda na Loja Soroptimista .)  

A seguir há um exemplo de linguagem que os clubes podem adaptar e personalizar: 

As sócias da Soroptimista Internacional do [nome do clube] estão honradas em  tê-la conosco. É o nosso 

privilégio recebê-la nesta organização mundial de sócias que estão empenhadas em melhorar a vida de mulheres 

e meninas através de programas que levam a capacitação econômica e social. 

O nosso nome Soroptimista, é uma palavra latina que significa “melhor para as mulheres”, e é isso que nosso 

clube se esforça para alcançar. As Soroptimistas são mulheres que dão o seu melhor trabalhando para ajudar 

outras mulheres a serem seu melhor. Nós acreditamos em sonhos e no poder coletivo de trabalhar juntas para 

alcançá-los.  

A afiliação a Soroptimista celebra o poder único das mulheres. É um presente que as mulheres dão a si mesmas: 

a oportunidade de ajudar outras em uma atmosfera de apoio, amizade e diversão. Nós estamos ansiosas em 

ajudá-la a explorar o presente de  afiliação, enquanto você participa dos projetos do clube e atividades que 

avançam a nossa missão.   

Como um símbolo da sua afiliação, te presenteamos com esse alfinete Soroptimista. Este alfinete representa seu 

compromisso com nossa missão e para o empoderamento de mulheres e meninas a viver seus sonhos, dando-

lhes os recursos necessários para criarem uma mudança positiva para si mesmas, suas famílias, suas 

comunidades e o mundo. 

Algumas outras dicas para fazer com que as novas sócias se sintam bem-vindas: 

 Além do alfinete e do crachá, dê às novas sócias uma sacola de “mimos” na primeira reunião delas. Veja 

a Loja LiveYourDream.org   e compre sacolas e preencha com uma camiseta e caneca do 

LiveYourDream.org, doces ou guloseimas e outros itens pequenos e baratos. 

 Faça um jantar aonde as novas sócias são as convidadas de honra e o foco é conhecer umas às outras – 

não um negócio do clube. 

Melhorar a vida de mulheres e meninas 

 em comunidades locais e através  

do mundo. 

http://www.soroptimist.org/members/store/storehome.html
http://www.cafepress.com/liveyourdreamtshirtstore
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 Forneça uma orientação! Fazendo isto pode inspirar novas sócias a se tornarem sócias ativas e de longo 

prazo. Orientações oferecem a oportunidade para as sócias se tornarem mais aclimatadas e assegura 

uma transição suave para a cultura do clube. Além disso, uma orientação oferece a nova sócia uma 

imagem melhor do seu clube e como elas podem se encaixar e encontrar valor em sua afiliação. 

 Inclua um perfil e foto de cada nova sócia no folhetim e no site do clube (lembre-se de seguir as 

diretrizes para site da SIA’s, e certifique-se de proteger a privacidade das sócias).   

 Faça um quebra-gelo no começo de qualquer reunião que tem novas sócias presentes,  para que as 

introduções sejam feita de uma maneira divertida e memorável, e ao mesmo tempo encorajando as 

sócias atuais a saírem de cliques. Isso pode parecer um exagero para as sócias atuais, porém, quanto 

mais as sócias do clube se conhecem, melhor a chance delas ficarem confortáveis e serem honestas e de 

apoiarem umas às outras.  

 Se houver um grupo grande se juntando ao clube, considere fazer um evento de networking rápido, 

onde as sócias sentam umas com as outras por cinco minutos para trocar informações sobre si-mesmas. 

A estrutura do networking rápido proporciona um ambiente mais confortável para sócias introvertidas, 

e também permite movimento entre as sócias para que elas não fiquem presas em um só lugar – com 

uma pessoa – por muito tempo.  

 Nomeie uma sócia atual para cumprimentar as participantes na porta e para direcionar novas sócias 

para a área apropriada, para que assim elas imediatamente se sintam incluídas e não fiquem vagando 

sem rumo. 

 Use arranjos de assento para encorajar sócias atuais a sentarem ao lado de novas sócias. 

 Certifique-se de que as novas sócias saibam o número de identificação de sócia, para que elas possam 

acessar as áreas restritas da website. Se elas ainda não o tiverem recebido por email, o número pode ser 

obtido na lista do clube no site das sócias, ou entrando em contato com o serviço de sócias na sede em 

siahq@soroptimist.org.  

 Envie um release à imprensa local sobre as novas sócias. 

A coisa mais importante para lembrar quando receber novas sócias é ser criativa! Como as boas-vindas são 

dadas a uma sócia é interamente a critério do clube. Seja um jantar formal ou um quebra-gelo bem humorado, 

faça das boas-vindas algo único para seu clube e memorável tanto para as novas como para as atuais sócias. 
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