PÍLULAS DE ASSOCIATIVISMO

Benefícios de uma Sede
1. A sede é um atestado de maioridade de uma associação;
2. Quando crescemos saímos da casa dos nossos pais para a nossa casa, assim também
deve ser com as associações que participem ou não de um sistema confederativo;
3. Ter uma sede é tão importante para uma associação quanto ter uma casa para uma família;
4. A sede não precisa começar grande e suntuosa. No exemplo mais marcante do ES
começou com o aluguel de uma sala, uma reunião dos associados em pé e um pedido do
líder que na reunião seguinte cada associado trouxesse uma cadeira como doação a
associação;
5. A primeira sede típica de uma associação é uma sala alugada, uma mesa para um
secretário (a), uma mesa grande de reuniões, uma geladeira e um telefone;
6. A sede aproxima os associados;
7. A sede aumenta a auto-estima dos associados e o conceito da associação junto à
organização que eventualmente participe, junto aos empregados que colaboram com as
associadas e em especial aos olhos dos governos, da imprensa e de toda a sociedade;
8. A sede de uma associação deve ser um desejo permanente dos associados que
precisam se esforçar para transformá-lo numa realidade sustentável;
9. É reconhecido o valor dos símbolos no fortalecimento das sociedades. Uma sede, com
certeza, é um símbolo muito forte que, junto com logomarca, bandeira, ajuda a despertar
orgulho e envolvimento das associadas.
10. A existência de uma sede alimenta outros sonhos maiores da associação como, por
exemplo, oferecer serviços de advocacia, de serviços de medicina do trabalho, de central de
compras, de centro de inovação, uma obra social para envolvimento também das senhoras
dos associados;
11. A decisão de ter uma sede não pode ser tomada sem a constatação de que recursos
para mantê-la estarão garantidos e não haverá retrocesso;
12. Inclua o projeto de uma sede no seu planejamento estratégico e envolva todos os
associados no esforço de transformar este projeto numa realidade num curto espaço de tempo;

