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Zonta International envisions a world in 
which women's rights are recognized as 
human rights and every woman is able 

to achieve her full potential.

In such a world, women have access to all 
resources and are represented in decision 
making positions on an equal basis with 

men.

In such a world, no woman 
lives in fear of violence.



Zonta Service
• Kansainvälinen palvelutoiminta on ollut osa ZI:n missiota 

ensimmäisen kansainvälisen palveluhankkeen rahoittamisesta 
lähtien. Ensimmäinen palveluprojekti oli vuonna 1923 
Turkissa, jolla autettiin 115 000 orpolasta.

• ZI kansanvälisiin palveluhankkeisiin on käytetty yli 20 milj. 
USD kuudessakymmenessä maassa kaikilla kuudella 
mantereella.

• Kansainväliset palveluhankkeet toteutetaan pääsääntöisesti 
YK:n alaisten järjestöjen kautta.

• Naisten asemaa parannetaan lisäämällä koulutusta, 
terveydenhuoltoa, lainopillisia palveluja sekä taloudellisia 
mahdollisuuksia. Samalla pyritään ehkäisemään ja 
lopettamaan kaikkinainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva 
väkivalta.



Palvelua on

konkreettinen kansain-välinen 
tai paikallinen projekti, joka 
toteuttaa missiotamme ja 
tapahtuu tyttöjen ja naisten 
hyväksi.

zontien organisoimaa 
toimintaa, joka auttaa tyttöjä ja 
naisia yhteisössä.

Palvelua ei ole rahan 
antaminen toiselle järjestölle.

Vaikuttaminen (Advocacy) 
on olennainen osa palvelu-
toimintaa.

PR (tiedotus ja viestintä) on 
myös palvelussa tärkeää.

Palveluprojekti tekee kerhosi 
näkyväksi ja lisää toiminnan 
luotettavuutta.



ZI:n yleiskokouksen hyväksymät 
palveluprojektit kaudelle 2018-2020
Projekti Toteuttaja Projektin sisältö Lahjoitus

ISP Unicef USA Let Us Learn-/
Oppimaan-projekti 
Madagaskar

1.000.000 USD

ISP UN Women Eid bi Eid-/
Käsi kädessä-projekti 
Jordania

1.000.000 USD

ZISVAW Unicef USA ja 
UNFPA

Ending Child Marriage, 
Lapsiavioliittojen lopettaminen 
useissa maissa

2.000.000 USD

Yhteensä 4.000.000 USD

ISP = Kansainvälinen palveluprojekti (Service Fund)
ZISVAW = Naisiin kohdistuvan välivallan vastustamisprojekti 
(ZISVAW Fund)



Lahjoittamistavoitteeseen sisältyvät lisäksi 
lahjoitukset stipendirahastoihin

Amelia Earhart Fellowships 600 000 $
Jane M Klausman Scholarships 100 000 $

224 000 $
Young Women in Public Affairs Awards 

100 000 $
176 000 $

Rose Fund 200 000 $
Yhteensä 4.000.000 + 1.000.000= 5.000.000 $
Kerhot vähintään 1/3 palvelutoiminnan tuotoista ja 
henkilökohtaisia lahjoituksia



Let Us Learn / Oppimaan projekti Madagaskar

Sisältö:
Autetaan tyttöjä jatkamaan koulussa 
ja samalla luodaan edellytyksiä 
hyvään tulevaisuuteen.

Mukana projektissa terveyskasvatus, 
lapsiavioliittojen ehkäisy, 
kuukautishygienia, koulut, 
kouluvälineet, opettajien koulutus jne

Toista kautta jatkuva projekti
Lahjoitus: 1 milj USD

Tavoitteet :
- Varmistaa, että useammilla lapsilla, 
etenkin tytöillä, on mahdollisuus 
pysyä koulussa ja jatkaa opiskelua 
perustason opintojen jälkeenkin
- Varmistaa, että 
koulutusjärjestelmässä on riittävästi 
kapasiteettia laadukkaaseen 
opetukseen ja parempiin 
oppimistuloksiin

http://foundation.zonta.org/Our-Partners/US-Fund-for-UNICEF


Let Us Learn / Oppimaan projekti Madagaskar
Lisää infoa:Hyödyt:

Ohjelma tavoittaa yli 20 000 tyttöä

200 lasta saa uudet ja hyvin 
varustellut luokkahuoneet.

500 kotitaloutta voi saada 
koulutusrahaa.

300 tyttöä pääsee ”poimintaluokkien” 
kautta takaisin kouluun.

Tytöt saavat tietoa kuukautis-
hygieniasta ja palveluista.

960 riskinalaista tai väkivallan uhria 
saa lääketieteellistä, lainopillista tai 
muuta apua.

https://foundation.zonta.org/Our-
Programs/International-Service-
Program/Let-Us-Learn-Madagascar

https://www.youtube.com/watch?v=O
T027qLAdxg

https://foundation.zonta.org/Our-Programs/International-Service-Program/Let-Us-Learn-Madagascar
https://www.youtube.com/watch?v=OT027qLAdxg


Eid bi Eid/Käsi kädessä-projekti, Jordania
Sisältö:
Jordaniassa olevat pakolaisnaiset 
saavat enemmän vaikutusvaltaa 
ansaitsemalla rahaa työstä ja heidän 
taloutensa elpyy ja toimeentulo-
mahdollisuudet paranevat.

Naisten turvallisuus lisääntyy ja 
oikeuksia edistetään saattamalla 
tekijät vastuuseen. 

Naisia tuetaan osallistumaan 
aktiivisesti yhteisönsä toimintaan ja 
päätöksentekoon ja he jakavat siitä 
tietoa.

Vastuunkantajia tuetaan luomaan 
enemmän mahdollisuuksia naisten 
taloudelliselle toimeliaisuudelle.

ZI:lle uusi projekti, ohjelma 
käynistynyt 2015
Lahjoitus: 1 milj USD

Tavoitteet:
Tukea Jordanian hallitusta Syyrian 
pakolaisongelman pahentaman 
työvoimaongelman ja sukupuolten 
välisen epätasa-arvon ratkaisussa.

Edistää selviytymisterapian avulla 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, 
voimaannuttaa naisia ja parantaa 
yksilöiden ja yhteisöjen kykyä kestää 
shokkeja. 

http://foundation.zonta.org/Our-Partners/UN-Women


Eid bi Eid/Käsi kädessä-projekti, Jordania
Hyödyt:
Ohjelma tavoittaa 25 760 
avunsaajaa 
120 syyrialaista pakolaisnaista saa 
päivittäin rahaa työtä vastaan
300 jordanialais- ja syyrialaisnaista 
saa kunnollisen työpaikan
150 syyrialaisnaista saa 
kuntoutuskoulutusta
150 syyrialaispoikaa ja -tyttöä 
pääsee Oasis-lastentarhaan
100 syyrialais- ja jordanialaismiestä 
osallistuu HeForShe -keskusteluun
10 500 syyrialaispoikaa ja -tyttöä 
saa viikoittain terveellisen aterian
3.000 syyrialaista saa kattavan 
äitiyspakkauksen

Lisää infoa:

https://foundation.zonta.org/Our-
Programs/International-Service-
Program/Eid-bi-Eid-Hand-in-Hand

https://foundation.zonta.org/Our-Programs/International-Service-Program/Eid-bi-Eid-Hand-in-Hand


Ending child marriage /Lapsiavioliittojen 
lopettaminen Sisältö:

Yhteistyössä hallitusten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, 
muuttamaan sitoutumisen 
konkreettisiksi toimiksi.
Lisätään taitoja ja tietämystä niiden 
tyttöjen parissa, joita uhkaa 
lapsiavioliitto.
Tuetaan kotitalouksia osoittamaan 
positiivista asennetta aikuistuvia 
tyttöjä kohtaan.
Vahvistetaan järjestelmiä, jotka 
tarjoavat palveluita aikuistuville tytöille.

Varmistetaan, että lait ja politiikat 
suojelevat ja edistävät aikuistuvien 
tyttöjen oikeuksia.

Tuotetaan ja hyödynnetään dataa 
aikuistuviin tyttöihin liittyvien ohjelmien 
ja politiikkojen tarpeisiin.

Monivuotinen projekti
Lahjoitus: 2 milj USD

Tavoitteet :
Edistää tyttöjen oikeutta viivästyttää 
avioliittoa 

Huolehtia olosuhteista, jotka edistävät 
uuden käytännön säilymistä ja tarjota 
huolenpitoa tytöille, jotka ovat jo 
joutuneet naimisiin.

Projektin ensimmäinen vaihe voi 
saavuttaa suoraan 2,5 miljoonaa tyttöä 
vuoden 2019 loppuun mennessä 12 
maassa: Bangladesh, Burkina Faso, 
Etiopia, Ghana, Intia, Mosambik, 
Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, 
Jemen and Sambia

http://foundation.zonta.org/Our-Partners/US-Fund-for-UNICEF
http://foundation.zonta.org/Our-Partners/UNFPA


Ending child marriage /
Lapsiavioliittojen lopettaminen
Odotetut tulokset :
Kansallinen lainsäädäntö, politiikat ja mekanismit, joilla suojellaan ja 
edistetään aikuistuvien tyttöjen oikeuksia kansallisten standardien 
mukaisesti ja riittävästi resursoiden.

Hallitukset ja partnerit maissa ja maiden välillä tukevat sellaisen kovan 
datan keräämistä ja käyttöä, joka auttaa tietoon perustuvaa politiikkaa, 
ohjelmatyötä ja edistymisen seurantaa sekä kirjaa ylös oppeja.

Keskeiset alueelliset ja paikalliset hallinnot tuottavat laadukkaita ja 
kustannustehokkaita palveluita aikuistuvien tyttöjen tarpeisiin.

Kotitaloudet osoittavat myönteistä asennetta ja käyttäytymistä 
aikuistuvien tyttöjen tukemiseen ja heihin satsaamiseen.

Aikuistuvat tytöt, joilla on riski joutua lapsiavioliittoon pystyvät 
paremmin vaatimaan ja tekemään omia valintojaan



Ending child marriage /Lapsiavioliittojen 
lopettaminen
Lisätietoja:

https://foundation.zonta.org/Our-Programs/ZISVAW-
Program/Ending-Child-Marriage

https://foundation.zonta.org/Our-Programs/ZISVAW-Program/Ending-Child-Marriage


Lahjoittaminen
• Kukin voi tehdä henkilökohtaisia lahjoituksia 
• Kerhot voivat lahjoittaa
• Lahjoituksia kaivataan suurelta yleisöltä
• Piirillä on kattava rahankeräyslupa RA/2018/394 ja   

keräyslupa Helvi Sipilä-rahastoon. Lahjoituksia voi 
tehdä suoraan tilille, rahakeräyslippaisiin ja 
nettilahjoituksin (tulossa).

• Esimerkiksi ZAU-kampanjalle voi lahjoittaa tilille 
FI73 1078 3000 2062 18 ja viite 1800034.



Piirin palvelutoimikunta ja
Foundation Ambassador

Otathan yhteyttä jos haluat lisätietoja 
tai puhujaa kokoukseenne:
service@zonta.fi

https://foundation.zonta.org/

Kiitos !

mailto:service@zonta.fi
https://foundation.zonta.org/
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