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ANVISNINGAR FÖR ANSÖKNINGAR FÖR ÅR 2018
Allmänt
Zonta International Young Women in Public Affairs (YWPA)- programmet är avsett för att uppmuntra unga
kvinnor att allt aktivare delta i offentlig verksamhet och vill belöna dem som förbinder sig i att arbeta för
frivilligorganisationer och som visar förmåga till ledarskap i frivilligt arbete och som även visar engagemang för
att förbättra kvinnors ställning på ett globalt plan genom service och opinionsbildning.
För att få se fler kvinnor ställa upp och vara med och fatta beslut i nyckelställningar på ett globalt plan vill vi
uppmuntra unga kvinnor att bygga upp sin karriär eller att sträva till att uppnå ledande positioner inom
offentligt beslutsfattande, inom offentlig förvaltning och inom frivilligorganisationer och att befrämja sin egen
utbildning med dessa mål i åtanke.
Samhälleliga ärenden berör allt liv i samhället, där man ska fatta beslut i frågor som berör och påverkar den
omgivning där kvinnor arbetar och lever.
Hedersprisen
Zonta-klubbarna delar vanligen ut egna hederspris till sina sökanden. Den som vinner priset på distriktsnivå får
1000 US$. Bland de sökande som erhållit pris på distriktsnivå väljs sedan tio (10 ) sökande som erhåller det
internationella hederspriset på 4000 US$. Zonta International Foundation bekostar prisen på både distriktsnivå
och på internationell nivå.
Vem kan söka ?
Unga kvinnor som den 1. april 2018 är i åldern 16-19 år och som bor inom ett Zonta distrikt / region eller är
medborgare i ett land där Zonta är verksam kan söka stipendium. De sökande bör kunna verifiera att de har
erfarenhet av de verksamhetsformer som nämns nedan. Obs att sökande som är bosatta på en ort där ingen
Zontaklubb är verksam kan söka ett hederspris på distrikts- eller regionnivå. Medlemmar i Z och Golden Z
klubbar kan ansöka om Distriktets eller Regionens hederspris. Klassificerade medlemmar och anställda av
Zonta International och Zonta International Foundation samt deras familjemedlemmar har inte rätt att söka
hederspris.
Vid ansökningsbehandlingen fäster man uppmärksamhet vid följande omständigheter:
¤ Aktivt engagemang i frivilligarbete
¤ Erfarenhet av lokal förvaltning, verksamhet i studentkår, studieförvaltning eller eventuella ledaruppdrag på
en arbetsplats (i avlönat arbete eller inom frivilligarbete)

¤ Förtjänster i ledaruppgifter inom frivilligarbete
¤ Kännedom om Zonta International och dess program (zontaklubben kan informera)
¤ Stödet för Zonta Internationals mission (att stärka kvinnornas ställning överallt i världen genom service och
opinionsbildning).
Ansökan
¤ Ansökan ska sammanställas på en officiell blankett som kan laddas ner från Zonta Internationals nätsida
(www.zonta.org) .
¤ Ett officiellt närvarointyg från skola eller annan studieplats (vid behov), eller
¤ Ett arbetsintyg av arbetsgivaren från arbetsplatsen (vid behov).
¤ Två konfidentiella rekommendationer utfärdade av vuxna personer, som inte är släkt med den sökande.
Rekommendationer kan utfärdas av t.ex lärare, skolans tjänstemän/studiehandledare eller en person i
ledande ställning på orten.
Ytterligare material som inte frågas efter behandlas inte. Alla ansökningar och bilagor blir Zonta Internationals
egendom. Zonta International har beslutanderätt i alla ärenden som gäller dessa hederspris.
OBS. Stipendienämnden påminner om att ansökan och alla dokument som sätts som bilagor ska presenteras
på engelska.

Ansökningsförfarandet
Ansökningen adresseras alltid till en bestämd Zonta-klubb. Ansöknings-materialet ska vara Zonta-klubben
tillhanda senast den dag som fastställts. Ifall sökande till priset laddar ner ansökningsblanketten på nätet bör
hon kontakta den lokala Zonta-klubben för att få veta rätt ansökningsdatum. Den närmaste Zonta klubben
finner man på adressen Club Locator på www.zonta.org eller genom att sända namn och kontaktuppgifter till
Young Women in Public Affairs Award Committee Chairman på mejl ywpachairman@zonta.org .
OBS: Distrikt 20 Stipendienämnden svarar på förfrågningar från Finland och Estland på adressen
anja.kuosa@gmail.com eller eija.salo@aalto.fi.
OBSERVERA DISTRIKT 20:S TIDIGARELAGDA ANSÖKNINGSTID (klubbarnas avbrutna verksamhet inom junijuli).
Klubbarna inom distrikt 20 väljer bland de ansökningar som kommit in inom ansökningstiden
(stipendienämnden rekommenderade ansökningstid till klubbarna är den 12.februari 2018) ut en kandidat
och sänder kandidatens anökan vidare till Stipendienämnden för Distrikt 20, Anja Kuosa, ordf.,Tukkikuja 2
E, 00760 Helsinki, eller skannad i färg i PDF-format per email till anja.kuosa@gmail.com före den 4.mars
2018 . OBSERVERA! TIDEN!
Stipendiekommittén i Distrikt 20 behandlar ansökningarna och väljer ut distriktets kandidat, som Governor
godkänner och vars ansökan hon sänder vidare till Zonta Internationals Headquarters före 1. maj 2018. Zonta
International YWPA Committee behandlar ansökningarna och föreslår tio (10) kandidater till det
internationella priset för Zonta Internationals styrelse, som godkänner pristagarna. Zonta International
Foundation sänder prisen till vinnarna i distrikten och de internationella vinnarna. Namnen pristagarna
offentliggörs den 1. juli 2018.
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