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OHJEET KERHOILLE JA PIIREILLE/REGION-ALUEILLE 2018
NÄMÄ SUOMEN-. RUOTSIN- JA VIRONKIELISET OHJEET KOSKEVAT ERITYISESTI
PIIRIN 20 KERHOJA JA STIPENDINHAKIJOITA
Jane M Klausman Women in Business Scholarship on Zonta Internationalin ohjelma, jota
rahoitetaan Zonta International Foundationin (Säätiö) kautta.
Zonta International tarjoaa tämän ohjelman puitteissa stipendejä piiri/region-tasolla, jotka
ovat suuruudeltaan kaksi tuhatta USA:n dollaria (US$ 2000) (yksi per piiri/region per vuosi).
Piirit/Region-alueet voivat lähettää yhden hakemuksen vuosittain kilpailuun kansainvälisestä
stipendistä. Näitä jaetaan kuusi (6) vuosittain ja ne ovat suuruudeltaan kahdeksan tuhatta
USA:n dollaria (US$ 8000) kukin.
OHJELMAN KUVAUS
Jane M Klausman Women in Business-stipendiohjelma perustettiin kannustamaan naisia luomaan uraa ja
hakeutumaan johtotehtäviin liike-elämään liittyvillä aloilla. Lisäämällä naisten määrää johtotehtävissä
liikkeenjohdossa, tämä ohjelma pyrkii viime kädessä saamaan aikaan sellaisia liike-elämän päätöksiä, joilla
on positiivinen vaikutus naisiin.
Ohjelma toimii Zontan kerho-, piiri- ja kansainvälisillä tasoilla. Kerhot tiedottavat stipendeistä omissa
yhteisöissään ja antavat tietoja hakijoille, sekä ottavat vastaan ja arvioivat hakemuksia. Kerho valitsee
yhden hakemuksen piirinsä arviointilautakunnalle (Piiri 20 Stipenditoimikunta).
ZI Piiri 20 Stipenditoimikunta valitsee kerhojen lähettämien hakemusten joukosta piirin palkinnon
saajan, jonka hakemus lähetetään edelleen kansainväliseen kilpailuun. Kerhoja kannustetaan
myöntämään omalle hakijalleen kerhon tunnustuspalkinto.
Zonta International toimittaa:¤ US$ 2000 ja todistuksen jokaiselle piirin/region edustajalle ja
¤ US$ 8000 sekä todistuksen jokaiselle 6:lle kansainvälisen Jane M Klausman Women in Business –stipendin
saajalle.

HUOM. Piirin 20 palkinnon ja kansainvälisen stipendin saajille maksetaan rahat suoraan heidän omille
pankkitileilleen, jotta vältyttäisiin korkeilta pankkikuluilta ja muilta teknisiltä hankaluuksilta. Piirin 20
Stipenditoimikunta ilmoittaa saajille asiasta henkilökohtaisesti.
Stipendinsaajien kunniakirjat lähetetään Governorille marraskuun lopussa.
Varat stipendeihin saadaan alkuperäisen Jane M Klausmanin testamenttilahjoituksen pääoman
sijoitustuotoista ja suorista lahjoituksista Jane M Klausman Women in Business Scholarship-rahastolle.
MITEN KERHOT JA PIIRIT/REGION HYÖTYVÄT?
Jane M Klausman Women in Business Scholarship-ohjelma tarjoaa erinomaisen PR-aiheen kerho-, piiri- ja
kansainvälisellä tasolla esitellä Zonta International järjestönä, joka on sitoutunut naisten
voimaannuttamista edistäviin ohjelmiin. Kerhon suhdetoiminnan avulla voidaan omalla paikkakunnalla
seurata kerhon stipendiaatin edistymistä piirin ja kansainvälisellä tasolla ja samalla saada tietoa Zonta
Internationalin maailmanlaajuisista ohjelmista.
Kerhoilla on oikeus esittää yksi ehdokas piirin palkinnon saajaksi.
HAKUKELPOISUUS
Stipendiä voivat hakea naiset (ilman ikärajoitusta), jotka opiskelevat liike-elämään liittyviä aineita
akkreditoidussa yliopistossa, korkeakoulussa, tai muussa saman tason oppilaitoksessa, ja jotka asuvat tai
opiskelevat jonkun Zonta-piirin/region alueella. Online-opiskelijat ovat myös kelpoisia, edellyttäen, että he
ovat kirjoilla akkreditoidussa yliopistossa, korkeakoulussa, tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa.
Hakemuksen jättämishetkellä paikalliselle Zonta-kerholle opiskelijoiden on oltava vähintään alemman
tutkinnon toisen vuoden opiskelijoita aina Master’s-tutkinnon viimeisen vuoden opintoja suorittaviin
eivätkä saa valmistua ennen joulukuuta 2018 tullakseen huomioiduksi Jane M Klausman Women in
Business-stipendin hakijoina.
Huomattakoon, että hakijat, joiden alueella ei ole Zonta-kerhoa, otetaan huomioon ja ovat kelpoisia
hakemaan piirin/region stipendiä. (HUOM. Ei koske Piirin 20 hakijoita, joiden hakemukset piirille tulevat
AINA kerhojen kautta.)
Zonta Internationalin ja Zonta International Foundationin luokitellut jäsenet ja työntekijät sekä heidän
perheenjäsenensä eivät ole kelpoisia hakemaan näitä stipendejä. Kuitenkin Golden Z Club-kerhojen jäsenet
ovat hakukelpoisia.
Aikaisemmin Jane M Klausman Women in Business kansainvälisen stipendin saaneet eivät voi hakea
stipendiä uudelleen.
OHJEET KERHOILLE
Piirit/Regions ja kerhot voivat ottaa suoraan yhteyttä yliopistoihin, korkeakouluihin ja muihin
samantasoisiin oppilaitoksiin omissa yhteisöissään ja myös lähialueilla, missä ei ole Zonta-kerhoja, jotka
voisivat tiedottaa stipendistä.
Kerhon JMK-toimikunta voi kutsua ei-Zontia, jotka ovat johtavissa asemissa paikkakunnalla, osallistumaan
toimikunnan työhön. Monet kerhot ovat todenneet sen olevan hyödyllistä myös julkisuuden kannalta.
HAKEMUKSET
Ennen kuin kerhot jakavat hakemuskaavakkeet hakijoille, niiden tulee täyttää omat yhteystietonsa ja
hakemusten viimeiset jättöpäivät kaavakkeisiin jokaiselle sivulle, kuten kaavakkeisiin on merkitty.
Virallisen hakemuskaavakkeen valokopiot hyväksytään. Vain koneella kirjoitetut anomukset käsitellään.

Kerhojen täytyy ilmoittaa Zonta Internationalin päämajaan kerhon sähköposti ja/tai nettiosoite, joka
liitetään Zonta Internationalin sivuston Club Locatoriin. Club Locator auttaa mahdollisia hakijoita löytämään
paikallisen Zonta-kerhon ja ottamaan yhteyttä sen edustajaan saadakseen hakemuspaperit.
Kerhot voivat pyytää hakijoilta lisätietoja, joita ei kysytä hakemuksessa, mutta niitä ei pidä lähettää
päämajaan. Kerhojen ja piirien ei myöskään pidä muuttaa kaavakkeissa olevia kysymyksiä, koska
kansainvälisen stipendin saajat valitaan niiden joukosta, jotka ovat vastanneet virallisissa kaavakkeissa
oleviin kysymyksiin.
HUOM. Hakemuksen sivulla 10 oleva läsnäolotodistus on pakollinen ja se täytyy palauttaa asianmukaisesti
täytettynä hakemuksen mukana, muutoin hakemusta ei käsitellä. Opinto-oikeustodistus ei ole
kirjoillaolotodistus, eikä sitä hyväksytä.
Kerhotasolla hakijoita voidaan haastatella osana arviointiprosessia. Kerho on vastuussa siitä, että hakija
täyttää hakemuskaavakkeen asianmukaisesti ja että kaikki tiedot, joita hakemuksessa pyydetään, on
kirjattu ja että Application Cover Sheet for Clubs-lähete (tulostettavissa kansainvälisiltä sivuilta TOOLS/JMKohjeet) liitetään hakemukseen kun se lähetetään Piiri 20 Stipenditoimikunnalle. Kerhojen tulee ilmoittaa
omille hakijoilleen, kuka on valittu kerhon edustajaksi piirin kilpailuun. Piiri 20 Stipenditoimikunta ilmoittaa
kerhoille hakemusprosessin määräpäivät.
Hakijat voivat hakea stipendiä vain yhden Zonta-piirin kautta. Epätäydellisiä hakemuksia ei käsitellä.
Piirit/region ja kerhot voivat ottaa yhteyttä yliopistoihin/korkeakouluihin/instituutteihin omilla alueillaan ja
myös lähialueilla, missä ei ole Zonta-kerhoa, joka tiedottaisi stipendistä.
Julkisuus: Kerhon tulisi julkaista tiedote paikallisessa mediassa hakijoiden löytämiseksi hyvissä ajoin ja
esitellä myös stipendin saaja tulosten tultua tietoon. Zonta Internationalin verkkosivuilla on myös posteri,
joka voidaan tulostaa ja liittää siihen kerhon yhteystiedot, hakemusten viimeinen jättöpäivä ja kerhon logo.
Kerhon oma palkinto: Kerhot voivat suunnitella oman stipendinsä ja todistuksensa omalle parhaalle
hakijalleen ja kerhoja kannustetaan:
¤ Nimeämään nuorille stipendinsaajille jäsenten joukosta henkilö, joka voi toimia mentorina tai järjestää
esimerkiksi saajalle harjoittelupaikan paikallisessa liikeyrityksessä.
¤ Kutsumaan stipendinsaajia osallistumaan kerhon kokouksiin ja kutsua heidät jäseniksi valmistumisen
jälkeen.
PIIRIN OHJEET
Koskee Piirin 20 kerhoja
Hakemukset: Kerhojen tulee käsitellä saamansa hakemukset ja lähettää parhaimmaksi katsomansa
ehdokkaan asianmukaisesti täytetty hakemus Piiri 20 Stipenditoimikunnalle ennen toukokuun 9. päivää
2018 (HUOM. Aika!) osoitteella: Anja Kuosa, Tukkikuja 2 E, 00760 Helsinki, tai väriskannattuna
sähköpostilla osoitteella anja.kuosa(at)gmail.com. Piiri 20 Stipenditoimikunta käsittelee anomukset ja
valitsee niistä yhden ehdokkaan, jonka anomuksen Piiri 20 Governor lähettää päämajaan ennen 1.9.
kilpailemaan kansainvälisestä stipendistä.
Piirit voivat ilmoittaa stipendien saajille tulokset vasta sen jälkeen kun Zonta Internationalin päämaja on
ilmoittanut asiasta virallisesti marraskuussa.
Kuten kerhoja, piirejä kehotetaan järjestämään stipendin tai piirin palkinnon luovutustilaisuus sopivana
ajankohtana stipendin ja Zonta Internationalin toiminnan tunnetuksi tekemiseksi. Samoin piirejä
kehotetaan kutsumaan entisiä ja nykyisiä stipendinsaajia osallistumaan piirikokouksiin tai seminaareihin ja
myös esiintymään kokouksissa ja kertomaan Jane M Klausman stipendistä saamastaan hyödystä.

KANSAINVÄLISET STIPENDIT
Hakemusten täytyy olla Zonta Internationalin päämajassa ennen syyskuun 1. päivää 2018. Epätäydellisiä tai
myöhästyneitä anomuksia ei käsitellä. Kansainvälinen Jane M Klausman Scholarship Committee käsittelee
hakemukset ja valitsee päämajaan lähetetyistä hakemuksista 6 kansainvälisen stipendin saajaa, jotka Zonta
Internationalin hallituksen työvaliokunta (the Executive Committee of the Zonta International Board)
hyväksyy äänestämällä. Otteita saajien esseistä voidaan julkaista The Zontian-lehdessä ja/tai Zonta
Internationalin verkkosivuilla. Vuoden 2018 stipendinsaajien nimet julkistetaan marras/joulukuussa.
Suomennos ZI Piiri 20:n tarpeisiin soveltaen:
Eija Salo, PID
Zonta International Piiri 20 Stipenditoimikunta

Lisätietoja: anja.kuosa@gmail.com:
ja eija.salo@aalto.fi

