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Jane M Klausman
Women in Business Scholarships
ANVISNINGAR FÖR KLUBBAR OCH DISTRIKT/REGION -OMRÅDEN 2018
DESSA FINSK-, SVENSK- SPRÅKIGA SAMT ESTNISKA ANVISNINGAR GÄLLER
SPECIELLT KLUBBAR I DISTRIKT 20 OCH DEM SOM ANSÖKER OM STIPENDIER
Jane M Klausman Women in Business Scholarship är ett Zonta Internationals program, som
bekostas via Zonta International Foundation (Stiftelse).
Zonta International erbjuder inom ramen för detta program stipendier på distrikts/region nivå , vilkas värde är två tusen USA dollar (US$ 2000) (ett stipendium per distrikt/region per
år). Distrikten/regionerna kan sända en ansökan per år för att tävla om de internationella
stipendierna. Dessa bevljas sex (6) per år och varje stipendium har ett värde på åtta tusen USA
dollar (US$ 8000).
BESKRIVNING AV PROGRAMMET
Jane M Klausman Women in Businessa -stipendieprogrammet grundades för att uppmuntra kvinnor till att
skapa karriär och att söka sig till befattningar i ledande ställning inom branscher som hänför sig till
affärslivet.
Genom att utöka antalet kvinnor i ledande ställning inom affärslivet , så strävar detta program till att i
främsta hand få till stånd sådana beslut inom affärslivet, beslut som har en positiv inverkan på kvinnor.

Programmet verkar bland Zonta på klubbnivå, och på distikts- och internationell nivå. Klubbarna
informerar om stipendierna i sina sammanslutningar och informerar sökanden samt emottar och
bedömer ansökningar. Klubben utser en ansökan som vidarebefordras till nämnden som bedömer
ansökningarna ( Distikt 20 Stipendienämnden).

Stipendienämnden för ZI distrikt 20 utser bland de ansökningar som klubbarna sänt till dem en
kandidat som får distriktets stipendium och vars ansökan vidarebefordras till den internationella
tävlingen. Man uppmanar klubbarna att bevilja ett klubbens hederspris till sin egen kandidat.
Zonta International skickar:¤US$ 2000 och ett intyg till varje representant för distriktet/regionen och

¤US$ 8000 och ett intyg till alla 6 stipendiater som erhåller det internationella Jane M Klausman
Women in Business stipendiet
OBS. Både priset från distrikt 20 och den som erhåller det internationella stipendiet får
pengarna inbetalda direkt på deras egna bankkonton. På så sätt kan man undvika höga
bankkostnader och övriga tekniska besvärligheter. Stipendienämnden för distrikt 20 informerar
stipendiaten individuellt om stipendiet. Stipendiaternas honnörsbrev sänds till Governor i slutet
av november.
Medlen till stipendierna kommer från den urprungliga testamentdonationens avkastning på det
ursprungliga kapitalet samt direkta donationer till fonden Jane M Klausman Women in Business
Scholarship.
VILKEN FÖRDEL FÅR KLUBBARNA OCH DISTRIKTET/REGIONEN ?
Jane M Klausman Women in Business Scholarship -programmet erbjuder ett ypperligt stoff för PR
på klubb- distrikts- och internationell nivå att presentera Zonta International som en organisation
som förbinder sig att stöda program som befrämjar kvinnors tillvaro. Med tillhjälp av klubbens PRverksamhet kan man på egen ort följa stipendiatens framsteg inom det egna distriktet samt på
internationell nivå. På samma gång får man information om Zonta Internationals
världsomfattande program.
Klubbbarna har rätt att föreslå en kandidat till att erhålla distiktets stpendium.
FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANSÖKA OM STIPENDIUM
Kvinnor ( oavsett ålder )som studerar ekonomi eller till ekonomi relaterade ämnen inom
ackrediterade unviersitet, högskolor eller övriga motsvarande studieinrättningarhar rätt att söka
stipendiet. Sökanden bör vara bosatt eller studera på en ort där det finns en Zonta-klubb inom
distriktet/regionen
Studerande via on-line är också berättigade till att söka stipendium förutsatt att de är inskrivna vid ett
ackrediterat universitet, en högskola eller motsvarande läroinrättning.

Studeranden kan ansöka om dessa stipendier ifall deras studier nått åtminstone den andra
årskursen för en lägre examen eller fram till det sista årets studier för en Master’s examen vid
tidpunkten då de lämnar in en stipendieansökan. Studeranden bör inte utexamineras före
december 2018
för att kunna bli berättigad att ansöka om Jane M Klausman Women in Business -stipendiet.

Man bör notera att sökanden som inte är bosatta på en ort där det finns en Zonta-klubb så kan
dessa sökanden ansöka om distriktets/regionens stipendium. ( OBS. Detta gäller inte de söknaden
som ansöker om stipendium för distikt/region 20, för distriktets/regionens ansökningar bör ALLTID
komma via klubbarna).
Klassificerade medlemmar och anställda inom Zonta International och Zonta International Foundation, inte
heller deras familjemedlemmar, är berättigade till att ansöka om dessa stipendier. Medlemmar i Golden ZClub är dock berättigade att söka stipendium.

Den som en gång beviljats Jane M Klausman Women in Business internationella stipendium kan
inte ansöka om stipendiet en ytterligare gång.
ANVISNINGAR AVSEDDA FÖR KLUBBARNA
Distriktet/regionen och klubbarna kan ta kontakt med universitet/högskolor och övriga likvärdiga
läroinrättningar som befinner sig inom regionen och på närliggande områden, där ingen Zontaklubb finns som kunde informera om stipendiet.
Klubbens JMK-nämnd kan inbjuda non-Zontians i ledande befattning inom orten att delta i nämndens
arbete. Många klubbar har konstaterat att det är nyttigt också med tanke på publicitet.

ANSÖKNINGAR
Innan klubbarna delar ut ansökningsblanketter till sökanden så bör klubbarna fylla i sina
kontaktuppgifter på ansökningsblankettens varje sida likaså det sista ansökningsdatumet enligt
anvisningarna på ansökningsblanketterna. Fotostatkopior på de officiella
ansökningsblanketterna godkänns. Enbart maskinskrivna ansökningar behandlas.
Klubbarna bör meddela Zonta Internationals huvudkvarter klubbens e-mail adress och/eller
nätadress. Dessa uppgifter införs på Zonta Internationals Club Locator -sidor. Med tillhjälp av Club
Locator kan en eventuell sökande finna sin lokala Zonta-klubb och ta kontakt med klubbens
representant för att erhålla ansökningsblanketter.
Klubbarna kan be on tilläggsuppgifter om sökandena utöver de uppgifter som bör fyllas i
ansökningsblanketterna, men dessa tilläggsuppgifter bör inte sändas till huvudkvarteret.
Klubbarna och distrikten bör inte förändra ansökningsblanketternas frågor då de internationella
stipendiaterna utväljs bland dem som svarat på frågorna i de officiella ansökningsblanketterna.
OBS En närvaroanmälan på ansökningsblankettens sida 10 bör bifogas vederbörligen ifylld med ansökan.
Ifall närvarointyget saknas så behandlas ansökningen inte. Ett intyg över studierätt är inte en
närvaroanmälan och den godkänns inte.

Klubbarna kan intervjua kandidaterna som ett skede i prövningsprocessen om de så önskar. Det
bär på klubbens ansvar att sökanden fyller i ansökningblanketten vederbörligen och att alla
uppgifter som krävs i ansökan är inskrivna. Application Cover Sheet for Clubs - bladet ( kan
utskrivas på de internationella nätsidorna , se TOOLS/JMK -anvisningarna ) bör bifogas till
ansökningen innan den avsänds till Stipendienämnden i Distrikt 20. Man bör vara uppmärksam på
att det är på klubbens ansvar att informera sina kandidater vem som blir vald till klubbens
kandidat på distriktsnivå. Stipendienämnden i Distrikt 20 informerar klubbarna om
ansökningsprocessens gällande datum.
De sökande kan ansöka om stipendium endast via ett Zonta distrikt. Ofullständiga ansökningar behandlas
inte.

Distriktet/regionen och klubbarna kan ta kontakt med universitet/högskolor och övriga likvärdiga
läroinrättningar som befinner sig inom regionen och på närliggande områden, där ingen Zontaklubb finns som kunde informera om stipendiet.
Publicitet: Klubben torde i god tid publicera information om stipendierna i avsikt att finna
kandidater för ansökning likaså bör man presentera stipendiaterna när resultaten om
stipendiaterna kommit till kännedom. På nätsidan för Zonta International finns en poster som man

kan printa och komplettera postern med klubbens kontaktuppgifter, den sista ansökningsdagen
samt klubbens logo.
Klubbens eget pris: Klubbarna kan planera sina stipendier och utskriva intyg för sin mest
meriterade kandidat och klubbarna uppmanas att:
¤Utse bland sina medlemmar en person som kan fungera som mentor för de unga stipendiaterna.
Mentorn kan även arrangera åt stipendiaten en praktikantplats i ett lokalt företag.
¤Bjuda in stipendiaterna att delta i klubbens möten och bjuda in dem som medlemmar efter att de
dimitterats från sin högskola.
DISTRIKTETS ANVISNINGAR
Dessa anvisningar gäller klubbarna inom distrikt 20.
Ansökningar: Klubbarna gör utvärdera de ansökningar som kommit och vidarebefordra den
bästa ansökningen som är regelmässigt ifylld. Ansökan sänds till Stipendienämnden för distrikt
20 före den 9.maj 2018. (OBSERVERA Tid!) Adressen Anja Kuosa, Tukkikuja 2 E, 00760 Helsinki
eller skannad i färg per e-mail till adressen anja.kuosa(at)gmail.com. Stipendienämnden för
distrikt 20 behandlar ansökningarna och väljer ut en kandidat vars ansökan Governor för distrikt
20 sänder till huvudkvarteret före den 1.9. för att tävla om det internationella stipendiet.
Distrikten kan meddela resultaten till stipendiaterna först då huvudkvarteret för Zonta
International officiellt informerat om saken i november.
Både klubbarna och distrikten uppmanas att i samband med överlåtelsen av stipendiet eller
distriktets stipendium arrangera en tillställning vid en lämplig tidpunkt för att få publicitet för
Zonta Internationals verksamhet. Likaså uppmanas distrikten att bjuda in tidigare och nuvarande
stipendiater att delta i distriktsmöten och seminarier. Man kan även uppmana dem att uppträda
på möten och samtidigt berätta om den nytta de haft av Jane M Klausman -stipendiet.
INTERNATIONELLA STIPENDIER
Ansökningarna bör vara Zonta Internationals huvudkvarter tillhanda före den 1.september 2018.
Ofullständiga eller försenade ansökningar behandlas ej. Den internationella Jane M Klausman
Scholarship komitteen behandlar ansökningarna och utväljer bland de ansökningar som sänts till
huvudkvarteret 6 internationella stipendiater. Dessa stipendiater blir godkända genom att
arbetsutskottet för Zonta Internationals styrelse (the Executive Committee of the Zonta
International Board) beviljar stipendierna medelst röstning. Utdrag ur stipendiaternas essäer kan
publiceras i tidskriften The Zontian och/eller på nätsidorna för Zonta International. Namnen på
stipendiaterna för år 2018 publiceras i medlet av november/decemberr år 2018.
Suomennos ZI Piiri 20:n tarpeisiin soveltaen:
Eija Salo, PID
Zonta International Piiri 20 Stipenditoimikunta
Översättning från engelska till finska tillämpat för ZI distriktets behov
Eija Salo, PID
Stipendienämnden för Zonta International Distrikt 20

Tilläggsuppgifter : anja.kuosa@gmail.com:
och eija.salo@aalto.fi
Översättning från finska till svenska
Ann-Lis Henriksson-Santaharju, EM

