Keitä olemme?
ZONTA INTERNATIONAL
Zonta International on 1919 perustettu maailmanlaajuinen palvelujärjestö.
Sen 30 000 jäsentä kuuluvat 1200 kerhoon 63 maassa. Jäsenet antavat
vapaaehtoisesti aikaansa, taitojaan ja taloudellista tukeaan kansainvälisten ja
paikallisten hankkeiden toteuttamiseen.
Zonta Internationalilla on neuvoa-antava asema YK:n alajärjestöissä –
ECOSOCissa, ILOssa, UNESCOssa ja edustus kansalaisjärjestöjen foorumissa
New Yorkissa, Genevessä, Wienissä ja Pariisissa sekä neuvottelevan jäsenen
asema Euroopan Neuvostossa.
Zonta International on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö.

ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION
Zonta International Foundation on Zonta Internationalin hyväntekeväisyyssäätiö, joka hallinnoi järjestön globaaleja palveluohjelmia. Säätiö saa varansa
Zonta Internationalin jäsenkerhojen ja yksittäisten jäsenten sekä muiden
tukijoiden tekemistä lahjoituksista. Jokaisen kaksivuotiskauden aikana säätiö
jakaa yli 5 miljoonaa USD ohjelmiin, jotka auttavat tuhansia naisia ympäri
maailmaa.

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20
Zonta International on jaettu piireihin. Suomi ja Viro muodostavat
piirin 20. Siihen kuuluu kaikkiaan 63 kerhoa, joista neljä on Virossa.
Yksi kerhoista toimii verkossa e-Clubina. Jäseniä piirissä on noin 1500.
Piiri 20 on Naisjärjestöjen Keskusliiton, UN Womenin, YK-liiton, Suomen
1325-verkoston sekä Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n jäsen.

Mitä me teemme?
Järjestö tekee työtä parantaakseen naisten ja tyttöjen yhteiskunnallista,
taloudellista, koulutuksellista ja terveydellistä asemaa maailmanlaajuisesti
ja paikallisesti.
Kansainvälisesti tuemme Unicefin, UN Womenin ja YK:n väestörahaston
(UNFPA) monivuotisia ohjelmia, joissa tavoitteena on mm. lapsiavioliittojen estäminen, pakolaisnaisten työllistymisen tukeminen ja heikossa
asemassa olevien tyttöjen koulutuksen varmistaminen.
Vuosittain toteutamme Zonta Says No -kampanjan, jolla pyritään
ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
Suomessa ja Virossa toimimme monin tavoin naisten ja tyttöjen aseman
edistämiseksi. ZAU-kampanjalla haluamme lisätä tyttöjen kiinnostusta
matemaattis-luonnontieteellisiin aloihin ja teknologiaan.

2019

Piirin Helvi Sipilä -rahasto kunnioittaa ministeri, Past International
President Helvi Sipilän elämäntyötä. Lahjoitusvarat käytetään
Zonta International Foundationin palvelurahaston eri ohjelmiin.
Lisa Andström -stipendirahastosta jaetaan joka toinen vuosi
stipendejä naisopiskelijoille ja -tutkijoille.
Lahjakkaat nuoret naiset voivat hakea vuosittain myös järjestön
kansainvälisiä stipendejä.

Zonta International Piiri 20/Poliisihallituksen keräyslupa RA/2018/394
Lupa on voimassa 13.4.2018-14.4.2020, koko Suomen alueella
Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Kuvat: Eastpress Oy

Tule mukaan!
MIKÄ ON ZONTA-JÄRJESTÖ?
Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama
maailmanlaajuinen järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa
palvelu- ja vaikuttamistyön avulla.
Näemme tulevaisuuden maailman sellaisena, missä naisten oikeudet
tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja missä jokainen nainen pystyy käyttämään
hyväkseen kaikki kykynsä.
Sellaisessa maailmassa naisilla on käytössään tasavertaisesti miesten kanssa
kaikki tarjolla olevat voimavarat ja heillä on edustus päätöksenteossa
tasavertaisesti miesten kanssa.
Sellaisessa maailmassa kukaan nainen ei elä väkivallan pelossa.

KIINNOSTAAKO?
Toimintaan ovat tervetulleita 18 vuotta täyttäneet eri alojen ammattilaiset.
Jos haluat vaikuttaa ja sitoudut toimimaan naisten ja tyttöjen aseman
parantamiseksi, etsimme joukkoomme juuri sinua!

MITÄ JÄSENYYS MERKITSEE?
•
•
•
•
•

toimintaa yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
verkostoitumista eri ammattialojen edustajien kanssa
aktiivista osallistumista kerhon ja piirin palvelu- ja vaikuttamistoimintaan
mielenkiintoisia tehtäviä, jotka edistävät henkilökohtaista kasvua
taloudellista sitoutumista toimintaan jäsenmaksun muodossa

Alle 30-vuotiaat saavat jäsenmaksusta alennusta.

Ota yhteyttä
verkkosivujemme kautta:
www.zonta.fi/kerhot/
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa
@ZontaInternationalDistrict20
@ZontaDistrict20
@zontadistrict20
@zontad20
Zonta International District 20
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