COMO INICIAR SEU GRUPO LOCAL
GUIA PARA INICIAR UMA ORGANIZAÇÃO
DO WOMOZ EM SUA CIDADE

womoz.mozillabrasil.org.br

COMO INICIAR SEU GRUPO LOCAL
Sem um grupo, você é apenas uma pessoa falando sobre uma
questão. O poder das pessoas cria grandes e importantes
mudanças em nossas comunidades; então, há um valor enorme
em investir seu tempo para fazer com que outras pessoas se
envolvam.

TRACE UMA ESTRATÉGIA
Assim que você tiver estabelecido o seu objetivo, olhe em um
calendário e trace objetivos menores ao longo do caminho.
DICAS E EXEMPLOS
Se você gostaria de ter dez pessoas em um primeiro encontro
a tarefa mais fácil seria visitar uma faculdade ou participar
de um evento aberto sobre tecnologia, sensibilizar as
pessoas pela causa do WoMoz e em seguida convidar para um
próximo encontro com local e data marcada.

COMECE COM ALGO PEQUENO
Não espere ir de zero a cem voluntários em três semanas
(a não ser que você esteja disposto a se comprometer em alcançar as
pessoas em tempo integral).
Vá com calma – até mesmo um time de cinco voluntários dedicados
pode fazer um grande impacto!
CONVERSE COM MUITAS PESSOAS
Esse é o jeito mais eﬁcaz de se construir um time. Buscar pessoas no mundo online
também pode ajudar, mas o foco dos seus esforços de alcance deve ser em conversar
com as pessoas, ou o esforço será em vão. Conversar pessoalmente, cara a cara, ainda
é o melhor jeito de conseguir que as pessoas se envolvam.

FAÇA COM QUE OUTROS SE ENVOLVAM AO LONGO DO CAMINHO

Quando você encontrar
pessoas entusiasmadas
com
a
sua
causa,
convide-as para se juntar
a você e tentar alcançar
outras pessoas, ou peça
ajuda para conduzir parte
da primeira reunião, ou
peça para elas ligarem
para outras pessoas com
um
convite
para
o
próximo evento.

Ao conhecer pessoas
novas, mantenha o
contato e convide-as
para
entrar
nas
nossas plataformas
de trabalho, como a
lista de e-mail, Slack e
grupo no Telegram.
A lista de e-mail e
Telegram é um ótimo
lugar para coordenar
os esforços do seu
grupo.

Só a metade? Lembre-se
de que organizadores de
eventos
dizem
que
metade das pessoas que
conﬁrmaram
realmente
apareça.
Então conte com isso – é
esperado.

MÃO NA MASSA!
Agora junte a equipe de voluntários em um local seguro e aconchegante, determine
quando o grupo irá se encontrar (semanal ou mensal?), dê boas-vindas para os novos
voluntários sempre que houver) e trace metas para as próximas semanas ou meses
(como organizar uma palestra em uma faculdade, uma ONG, promover uma oﬁcina
de web para mulheres da periferia ou do campo, etc.)
Não se esqueça de documentar tudo, fazer muitas fotos e divulgar o trabalho na sua
região. ;-)
NÃO SE ESQUEÇA DE ACESSAR E ACOMPANHAR!

Wiki da WoMoz Brasil
https://wiki.mozilla.org/Brasil/WoMoz

Em nossa Wiki você encontra todas as formas de
contato, inclusive nossa lista de e-mail, as próximas
reuniões e o resumo das reuniões já realizadas.
Lá temos também o link de convite para o nosso grupo
no Telegram, aproveite e participe!

Site Oﬁcial da WoMoz Brasil
http://womoz.mozillabrasil.org.br

Em nosso site oﬁcial você tem acesso ao nosso blog e
informações importantes de engajamento em nossa
comunidade, não deixe de visitar!

Este guia de início foi orgulhosamente criado pelas pessoas da WoMoz Brasil <3

