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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  

 

Dicas para Recrutamento: Celebrando Sucessos de Associação  
 

Durante os Prêmios Soroptimistas Celebrando Sucessos, os clubes tem a oportunidade de compartilhar os seus 
melhores projetos de clube. Na categoria de associação, vários eventos excelentes e ideias de recrutamento 
foram enviadas da federação inteira. Dê uma olhada no que alguns de nossos clubes bem sucedidos estão 
fazendo! Todos estes clubes foram finalistas regionais do SCS em 2016-2017. 
 
 

 Região Fundadora: SI Rio Vista, Califórnia (Menção Honrosa da Federação) 
- SI Rio Vista fez uma pausa para considerar a idade média das sócias do clube em luz do fato a população de 

sua comunidade e composta de 50% de idosos, e decidiu aumentar os esforços para recrutar sócias mais 
jovens. Eles concentraram seus esforços iniciais na conexão com sêniores mais jovens em uma comunidade 
vizinha. Através de artigos no jornal local, atendendo reuniões de câmara, um site renovado e mais 
postagens no Facebook, a SI  Rio Vista recrutou 12 novas sócias, um aumento de 36% na adesão. 
 

 Região Caminho Real : SI Manhattan Beach, Califórnia 
- SI Manhattan Beach tomou uma abordagem mais casual para conhecer potenciais sócias ao realizar uma 
"Happy Hour- Conhecendo Você". As possíveis sócias foram convidadas a ir e vir a qualquer momento 
durante o evento de duas horas, proporcionando flexibilidade para as mulheres com horários ocupados. Isso 
foi atraente para as sócias em potencial, porque eles viram como o clube pode se incorporar em suas vidas 
ocupadas - e três mulheres se tornaram sócias! 
 

 Região Japão Nishi: SI Iwami 
- SI Iwami estava se aproximando do seu 20º aniversário este ano, e fez grandes esforços de recrutamento no 

período de um mês! O clube concordou antecipadamente que não adiaria o prazo para cumprir seu alvo, e 
tendo um prazo difícil deu as suas sócias mais motivação para recrutar. O clube se preparou para seus 
recrutas, revisando seus estatutos sociais e focando na orientação e educação das sócias  - e foi 
recompensado pela adição de 5 sócias dentro do mês! 

 

 Região Centro-Oeste: SI Kenton/Hardin County, Ohio 
- SI Kenton / Hardin County colaborou com sua academia local para realizar um evento de recrutamento, 
com base na paixão de várias sócias  atuais por saúde e fitness. Durante o evento, o clube distribuiu 
Introdução a Soroptimista  e explicou nossa missão de melhorar a vida de mulheres e meninas. Várias 
participantes ficaram interessadas em se unir e, no final da noite, o clube realizou o sorteio de um prêmio 
para não sócias. O prêmio foi uma anuidade de associação a Soroptimista - e a mulher que ganhou tem sido 
muito ativa no clube desde que sua adesão! 
 
 
 

Melhorando a vida de mulheres e meninas 

através de programas que levam a 

capacitação econômica e social. 



Dica de Recrutamento: Celebrando Sucessos de Associação! 

 

© Soroptimist International of the Americas. Agosto 2017. Pág. 2 de 2 

 Região Sul Atlântica: SI dos Condados Kent  e Queen Anne 
- SI dos condados de Kent e Queen Anne participaram da Feira Anual 4-H de Queen Anne. Eles puseram uma 

barraca e distribuíram folhetos e informações sobre associação, folhetos dos próximos evento e inscrições  
para os Prêmios Viva o Seu Sonho. Elas alcançaram a um grande número de possíveis sócias -  sendo que a 
feira teve 20 mil visitantes! A sócia Tammy Wiltbank expressou: "Falei com um grupo de mulheres jovens 
sobre a nossa missão ... Elas não tinham ouvido falar de nós antes, e ficaram muito entusiasmadas" 

 
 
À medida que você considera implementar estratégias como estas para aumentar os esforços de recrutamento 
em seu próprio clube, lembre-se de que os próximos passos para reter novas sócias  começam imediatamente! 
Siga a liderança da nossa finalista da federação enquanto recruta e envolve todos as suas sócias em uma 
experiência de clube gratificante! 
 

 Região Costa do Deserto: SI Oceanside-Carlsbad, Califórnia (Finalista da Federação )  
- SI Oceanside-Carlsbad percebeu que eles não estavam eficazmente retendo suas sócias, e fizeram algumas 

mudanças. A participação nas reuniões não é mais obrigatória, mas eles defendem a filosofia de que quanto 
mais você fizer, mais você vai gostar da sua associação! Além disso, o pagamento para reuniões de almoço é 
somente necessária quando você participa, e não está mais incluído nas anuidades. Para se conectar com 
novas sócia, eles começaram um programa de orientação de almoço, onde as sócias experientes se 
encontram com novas sócias  e fornecem informações sobre a Soroptimista Internacional das Américas, 
Região da Costa do Deserto e do distrito, e formas específicas em como se envolver no clube. As novas 
sócias agora comentam sobre a energia e a atitude de boas-vindas do clube! 


