
1709 Spruce Street  | Philadelphia, PA 19103  |  215-893-9000  | siahq@soroptimist.org  |  Soroptimist.org  |   LiveYourDream.org 

© Soroptimist International of the Americas 

 

 

 

 

S O R O P T I M I S T A  I N T E R N A C I O N A L  D A S  A M É R I C A S ,  I N C . ®  

Dicas de Recrutamento: Envolvendo Possíveis Sócias nos 

Programas Sonho da SIA  
 
As sócias vivenciam prazer e um sentimento de realização trabalhando com outras mulheres com ideias 
semelhantes em programas globais que fornecem a mulheres e meninas acesso à educação e treinamento 
de que precisam para obter capacitação econômica. Quando recrutando sócias para o seu clube, é 
importante colocar a nossa missão, e nossos Programas Sonho, na frente e no centro para oferecer a nossa 
marca através da experiência de afiliação. Envolvendo uma possível sócia nos Prêmios Viva o Seu Sonho® ou 
no Sonhe, Realize®, nós oferecemos a ela a oportunidade de participar imediatamente em nosso impacto 
coletivo. 
 
Aqui estão algumas ideias que você pode usar para envolver possíveis sócias em nossos Programas Sonho. 

Prêmios Viva o Seu Sonho: 

 Convide a lista de possíveis sócias de seu clube a participar do seu processo de seleção do Prêmio 
Viva o Seu Sonho em nível de clube. Isto permitirá que elas fiquem sabendo sobre as histórias das 
mulheres que servimos através deste programa de prêmio – e irá mostrar as possíveis sócias o valor 
do voluntariado para apoiar esta população durante o ano através de sua afiliação a Soroptimista. 

 Convide familiares, amigos e outros que possam estar interessados em afiliação ao clube para a sua 
cerimônia ou jantar de prêmios para homenagear as recebedoras dos Prêmios Viva o Seu Sonho. Esta 
é uma oportunidade para  encontro pessoal com as mulheres extraordinárias que recebem 
reconhecimento e fundos através dos Prêmios Viva o Seu Sonho. 

 Após você encontrar uma possível sócia, faça seguimento enviando-lhe um link para os vídeos 
destacando recebedoras dos Prêmios Viva o Seu Sonho, tais como Rochelle e Sara. Este é um meio 
rápido de compartilhar mais informações sobre o programa e criar uma conexão emocional a nossa 
missão. 

Sonhe, Realize: 

 Antes da sua conferência ou sessão do Sonhe, Realize, se renua em grupo com sócias de clube e 
possíveis sócias para preparar pacotes de materiais a serem distribuídos as meninas participando no 
programa. 

 Após o seu programa Sonhe, Realize, envolva as possíveis sócias no exame das avaliações e 
planejamento para o próximo ano. Esta é uma ótima oportunidade para elas lerem os comentários 
inspiradores que as meninas que participaram no programa escrevem sobre as suas experiências. 

 
Estes são somente alguns dos meios pelo quais você pode conectar imediatamente possíveis sócias aos 
nossos Programas Sonho. Tente usar um deles, ou todos eles. Isto pode ser exatamente o impulso que a 
possíveis sócias precisam para se afiliarem ao seu clube como sócias com plenos direitos, para que elas então 

A Soroptimistas é uma organização mundial de voluntárias que 

oferece a mulheres e meninas acesso à educação e ao treinamento 

necessários para que elas alcancem a autonomia econômica. 

https://www.youtube.com/watch?v=D9tmjd2tFuk
https://www.youtube.com/watch?v=ajTmJ5OQr3k
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possam trabalhar diretamente com os Prêmios Viva o Seu Sonho e o Sonhe, Realize no ano próximo ano! 


