
 

YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS AWARDS 

2018.AASTA TAOTLUSE EESKIRI KLUBIDELE JA PIIRKONNALE 

  

Zonta Internationali rahastatav programm Zonta International Foundation kaudu. 

 

Üldine 

Zonta International Young Women in Public Affairs (YWPA, Ühiskondlikult Aktiivsed 

Noored Naised)-programmi eesmärk on kannustada noori naisi rohkem osalema 

ühiskondlikes tegemistes premeerides neid, kes on liitunud vabatahtliku tööga, kel on võimet 

juhtida vabatahtlikku tööd  ja kellele on oluline naiste positsiooni parandamine maailmas. 

Et naised oleksid rohkem esindatud võtmepositsioonidel maailma lõikes, tuleks meil rohkem 

kannustada noori naisi edendama oma karjääri või pürgima juhtivatele kohtadele ühiskonnas, 

valitsuses ja vabatahtlikus töös ning koolitama end sellele vastavalt. 

  

Tunnustuspreemia 

Zonta klubid premeerivad tavaliselt oma parimat kandidaati. Piirkonna võitja saab 1000USD 

suuruse preemia. Piirkondade võitjatest valitakse 10 rahvusvahelise tunnustuspreemia saajat, 

kes saavad lisaks 4000USD. Piirkonna ja rahvusvahelised preemiad rahastatakse Zonta 

International Foundationi kaudu. 

  

  

Nõuded taotlejale 

Taotleda saavad 1.aprill 2018 seisuga 16-19-aastased noored naised, kes õpivad ja elavad või 

töötavad mingis Zonta piirkonnas ja kes vastavad allloetletud nõuetele.  Zonta klubi liikmed, 

Zonta Internationali ja Zonta International Foundation töötajad ning nende perekonnaliikmed 

ei või osaleda. 

 -aktiivne osalemine vabatahtlikus töös 

-kogemust kohalikus omavalitsuses, õpilasomavalitsuses või töökoha juhatuses (palgalisena 

või vabatahtlikuna) 

-saavutused vabatahtliku töö juhtimises 



-omab teadmisi Zonta Internationalist ja selle programmist 

- Zonta Internationali missiooni toetamine  naiste olukorra parandamisel maailmas 

  

Avaldus 

 -taotlusankeet, vormi leiab Zonta Internationali kodulehel  www.zonta.org. 

-õppeasutuse ametlik tõenduskiri või tööandja ametlik tõenduskiri 

-2 soovituskirja täiskasvanud isikutelt, kes ei ole sugulased, nt õpetajalt, juhendajalt, 

omavalitsuse ametnikult. 

NB! Avaldus ja sellega liituvad tõenduskirjad peavad olema inglise keeles. 

Kõik avaldused ja nendega kaasasolevad dokumendid kuuluvad Zonta Internationalile. 

 

 

Taotluste ajakava 

 

Taotlused saadetakse Zonta klubile  

Zonta  Pärnu klubi  parnu@zonta20.org 

Zonta Tartu klubi tartu@zonta20.org 

Zonta Viljandi klubi viljandi@zonta20.org 

Zonta Tallinna klubi tallinn@zonta.org 

 NB!  Soomest ja Eestist tulevatele küsimustele saab vastuse 20.piirkonna 

Stipendiumitoimkonnalt anja.kuosa@gmail.com  või  eija.salo@aalto.fi 

  

20.piirkonna klubid valivad parima kandidaadi soovituslikult enne 12.02. 2018 ja saadavad 

tema taotluse 20.piirkonna Stipendiumitoimkonnale  värviliselt skanneerituna pdf-failina 

anja.kuosa@gmail.com enne 4.03.2018. 

20.piirkonnna Stipendiumitoimkond valib tunnustuspreemia saaja ja saadab Kuberneri poolt 

heakskiidetud taotluse edasi rahvusvahelise preemia saamiseks 1.05.2018. Zonta 

International YWPA Committee valib 10 rahvusvahelise preemia saajat, kelle nimed 

avalikustatakse 1.07.2018. 


