Vista Geral do Processo de Fundação de Clubes da SIA

Antes de Fundar

Processo de
Fundação
IMPLEMENTAÇÃO!

CRIE ESTRATÉGIAS!
Líderes
Regionais

Após Fundação

Equipe de
Fundação

MENTORIA!
Sócias
Fundadoras

Novo
Clube

1. Identifique equipe de fundação
2. Escolha modelo de clube
3. Determine o foco geográfico
4. Defina um cronograma e orçamento
5. Contate a SIA:
membership@soroptimist.org

1. Alcance comunitário e
recrutamento
2. Reuniões informativas
3. Logística de clube
4. Pedido de alvará
5. Comemoração

Equipe de fundação e comitê de
mentoria continuarão a se envolver
com o novo clube durante seu primeiro
ano.

AÇÕES CHAVES E DECISÕES
Liste os nomes de sócias e líderes regionais que
poderiam fazer parte da equipe de fundação, e entre
em contato com elas para obter comprometimento
para se unirem a equipe.

AÇÕES CHAVES E DECISÕES
Quem irá liderar este trabalho, e quem tem
conexões a possíveis sócias na área de foco?

AÇÕES CHAVES E DECISÕES
Certifique-se que as oficiais do clube acessem os
recursos de administração na web Page da SIA.

Onde as reuniões informativas podem ser
realizadas e quem as irá planejar?

Ofereça conselhos e melhores práticas sobre angariação
de fundos localmente.

Quem tem habilidades financeiras e
organizacionais e pode guiar o clube para
estabelecer estatutos e um orçamento? Se
ninguém, adicione alguém a sua equipe de
fundação!

Aconselhe o clube em preparação para participação nos
Programas Sonho da SIA, e os relembre que a SIA
oferece US$ 1.000 para a sua primeira recebedora dos
Prêmios Viva o Seu Sonho.

Este será um clube tradicional ou um clube online?
Porque?
Onde o clube ira se localizar? A sua equipe de
fundação inclui sócias conectadas a esta área? Se não,
adicione a sua equipe de fundação!
Quanto tempo e fundos você precisa para ser bem
sucedida? A sua região e equipe de fundação tem
fundos disponíveis para apoiar este esforço?
Envie e-mail para membership@soroptimist.org para
compartilhar seus planos.

Ache o Formulário B e examine os requisitos
para fundação na www.soroptimist.org
Como a região pode dar as boas vindas e
comemorar o novo clube?

Ajude o clube no planejamento para reuniões regionais e
da federação.
No final do primeiro ano do clube deles, apoie o clube
com a eleição de novas líderes e pagando anuidades
para o novo ano.

