
 

Diretrizes para uma Região Saudável 
Diretrizes para assegurar que as líderes da região sigam o direcionamento estratégico da SIA e   
propiciem uma região viável, trabalhando para aumentar o impacto coletivo da organização  

 
Diretrizes para apoio à liderança 

• * A Região possui uma Governadora e uma Governadora eleita.  A Região é capaz de contar com uma chapa 
completa de cargos eleitos, e tem como preencher cargos indicados, inclusive diretorias de programa, 
angariação de verbas, sócias e conscientização pública.    [Dados da Sede] 

• A Governadora e Governadora Eleita participaram da Mesa Redonda de Governadoras.  (Realizada em anos 
pares durante a convenção para Governadoras para o biênio vindouro.  Em anos ímpares, para 
Governadoras e Governadoras Eleitas)  [Dados da Sede] 

• A Região promove oficinas para desenvolver habilidades de liderança das sócias (palestrar em público, 
solução de conflitos, criação de equipe, etc., não baseado em atividades.)  

 
Diretrizes para apoio às finanças 

• * A Região se encontra em boa situação financeira.  A Região deve avaliar o tempo pelo qual a 
estrutura/patrimônio financeiro da região será sustentável caso não haja aumento no número de sócias, ou 
se houver uma redução no número de associadas.  

• A Região apresentou seu relatório financeiro anual à SIA, conforme exigido pelos Procedimentos da SIA.  
[Dados da Sede] 

• A Região possui um orçamento, e o enviou para a sede (geralmente junto com o convite da região para 
participar da conferência). [Dados da Sede] 

 
Diretrizes de apoio ao programa/missão (Seções referentes ao Impacto e Filantropia do planejamento estratégico) 

• A Região mantém 100% de participação ou apresenta um aumento anual no número de clubes que 
realizam doações ao Viva seus Sonhos: Prêmios com foco na educação e formação para mulheres 
(antigamente conhecido como Prêmios Soroptimistas de Oportunidades para Mulheres). [Dados da Sede] 

• A Região apresenta um aumento anual no número de clubes que participa do programa Dream It, Be It: 
Career Support for Girls (Basta Sonhar para Ser: Apoio profissionalizante para meninas.[Dados da Sede] 

• Mantém 100% de participação ou apresenta um aumento anual no número de clubes que participa do 
programa de doação por clubes [Dados da Sede] 

• Mantém 100% de participação ou apresenta um aumento anual no número de clubes que participa do 
programa Founders Pennies (Trocados das Fundadoras) [Dados da Sede] 

 
Diretrizes de apoio à adesão de associadas (Seções referentes ao Engajamento e Reconhecimento do 
planejamento estratégico) 

• Mantém 100% de participação ou apresenta um aumento anual no número de clubes que promovem 
eventos de recrutamento 

• A Região presta apoio financeiro, realiza concursos ou dá prêmios para recrutamento 
• Mantém 100% de participação ou apresenta um aumento anual no número de clubes da região que 

participa de, no mínimo, um evento promovido pela região ou distrito todos os anos 
• A Região possui um procedimento com expectativas e responsabilidades para o envio em tempo hábil dos 

Formulários de Apresentação enviado da sede aos clubes locais 
• A Região mantém 100% ou apresenta um aumento anual no número de clubes com presença na internet 

e/ou na mídia social 
• A Região mantém 100% ou apresenta um aumento anual no número de clubes que utiliza o e-mail de clube 

Soroptimista e que relata os endereços de e-mail das sócias como indivíduos [Dados da Sede] 
 

 



 
 
* Os principais critérios que devem ser cumpridos.  Se a região não possuir pessoas que ocupem o cargo de 
Governadora ou Governadora-Eleita ou se a região não estiver em boa situação financeira, a Diretoria da SIA dará 
início a debates imediatos para decidir o futuro da região:  
 
Nos critérios posteriores, anomalias que ocorram em um ano serão comparadas com tendências anteriores.     

 
 


