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Diretrizes para assegurar que as líderes da região sigam a direção estratégica da SIA e para  proporcionar 

uma região viável que trabalha para aumentar o impacto coletivo da organização. 
 
Diretrizes Apoiando a Liderança 

• Região tem uma Governadora e Governadora-eleita. 
• A Região pode apresentar uma lista completa de cargos eleitos e ser capaz de preencher cargos 

nomeados, incluindo coordenadoras de programa, angariação de fundos, associação e 
conscientização pública.   [Dados da Sede] 

• A Governadora e a Governadora-eleita participaram da Mesa Redonda do Governadoras. (Anos 
pares no local da convenção, Governadoras para o próximo biênio. Anos ímpares, Governadoras 
e Governadoras-eleitas.)  [Dados da Sede] 

• A Região realiza workshops para desenvolver habilidades de liderança de sócias (falar em 
público, resolução de conflitos, formação de equipes, etc., não baseadas em tarefas). 

• A Região fornece anualmente treinamento de liderança as oficiais de clube. 
• Região confirma que todas oficiais de clube recebem treinamento anual sobre novos 

procedimentos, mensagens. 
• Região faz um esforço constante para remover barreiras à liderança. 

 
Diretrizes de Apoio a Finanças 

• *A região é financeiramente solvente. A região deve avaliar por quanto tempo a estrutura / os 
ativos financeiros da região podem sustentar se não houver aumento de sócias ou se houver 
uma diminuição no número de sócias. 

• A região faz seu relatório financeiro anual para a SIA, conforme exigido nos Procedimentos da 
SIA F.9.a. Relatórios. [Dados da Sede] 

• A região tem um orçamento e enviou-o à sede, conforme exigido nos Procedimentos da SIA 
F.9.a. Relatórios. [Dados da Sede] 

• A região calcula se a rentabilidade é positiva e as despesas da região não excedem a receita. 
• Região calcula se suas reservas irrestritas podem sustentar as despesas da região por 6 meses. 
• A região possui diversos fluxos de receita e não depende apenas de anuidades. 
• Região calcula se seus ativos líquidos são  fortes e crescentes. 

 
Diretrizes Apoiando Programa / Missão (seções de Programa e Filantropia do plano estratégico) 

• Região aumenta o número de mulheres que alcançam através do Prêmio Viva o Seu Sonho. 
[Dados da Sede] 

• Região aumenta os fundos que outorgam anualmente através dos Prêmios Viva o Seu Sonho. 
[Dados da Sede] 

• Região aumenta o número de meninas que alcançam através do Sonhe, Realize. [Dados da Sede] 
• Mantém 100%, ou mostra um aumento anual, no número de clubes doando a Contribuição de 

Clube para apoiar nossos Programas Sonho. [Dados da Sede] 
• Mantém 100%, ou mostra um aumento anual, no número de clubes participando nos Centavos 

Fundadores. [Dados da Sede] 



 
Diretrizes Apoiando Associação  (Seções de engajamento e reconhecimento do plano estratégico) 

• *A região tem 300 ou mais sócias, com uma meta de no mínimo 20 clubes. 
• A região está cumprindo as metas sugeridas para o aumento de sócias dadas pela diretoria. 
• A região fundou um novo clube no ano passado. [Dados da Sede] 
• Mantém 100%, ou mostra um aumento anual, no número de clubes que têm um evento de 

recrutamento 
• A região dá apoio financeiro, tem competições ou prêmios para recrutamento 
• Mantém 100%, ou mostra um aumento anual, no número de clubes na região que participam 

em pelo menos uma reunião de região / distrito a cada ano 
• A região tem procedimentos em vigor para acompanhamento e apoio de clubes com menos de 

12 sócias.  
 
Diretrizes Apoiando Reconhecimento 

• A região tem uma coordenadora de conscientização pública. (dados da sede) 
• Região mantem uma website e/ou pelo menos uma plataforma de mídia social. 
• Região segue a SIA na mídia social e compartilha/repassa informações relevantes. 
• A região esta alinhada com a politica de logo S da SIA. 
• A região mantém 100%, ou mostra um aumento anual, no número de clubes com presença na 

mídia social. 
• A região mantém 100%, ou mostra um aumento anual, no número de clubes usando o e-mail de 

clube Soroptimista e relatando endereços individuais de e-mail das sócias [dados da sede] 
• A região usa regularmente chamadas em conferência para se comunicar com a liderança de 

clubes. 
 
* Critérios-chaves que devem ser preenchidos. Se uma região tem falta de indivíduos que servem como 
Governadora ou Governadora-eleita, ou se a região não é financeiramente solvente, ou se a região não 
está preenchendo o número requerido de sócias, a Diretoria da SIA iniciará discussões imediatas para 
determinar o futuro da região. 
 
Nos critérios restantes, anomalias de um ano serão examinadas em relação as tendências anteriores. 
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