


ZONTA INTERNATIONAL
Zonta International (ZI) on 1919. aastal asutatud ülemaailmne  
organisatsioon. Selle 30 000 liiget kuuluvad 1200 klubisse 63 riigis. 
Liikmed panustavad vabatahtlikult oma aega, oskusi ja materiaalseid 
vahendeid toetamaks kohalikke ja rahvusvahelisi projekte.

Zonta International’il on nõuandev hääl ÜRO juures – ECOSOC, ILO, 
UNESCO. Samuti esindatus valitsusväliste organisatsioonide (NGO)  
foorumis New Yorgis, Genfis, Viinis ja Pariisis ning nõuandev hääl  
Euroopa Nõukogu juures.

ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION
Zonta International Foundation (ZIF) on ZI heategevusfond, mis  
haldab organisatsiooni ülemaailmseid projekte. Fond saab oma  
vahendid ZI klubide ja üksikliikmete ning toetajate annetustest.  
Iga kaheaastase tegevusperioodi vältel jagab fond üle 5 miljoni USD 
projektidele, mis aitavad tuhandeid naisi üle maailma.

ZONTA INTERNATIONAL’I 20. PIIRKOND
Zonta International on jagatud piirkondadeks. Soome ja Eesti moodus- 
tavad kahekümnenda piirkonna (District 20), kuhu kuulub 63 klubi.  
Neli neist on Eestis ja moodustavad omakorda 6. alapiirkonna (Area 6). 
Eestis on klubid Tartus, Tallinnas, Pärnus ja Viljandis. Soomes tegutseb  
ka üks e-klubi.

Kes me oleme?



Zonta International on alates oma loomisest seisnud hea naiste ja  
tüdrukute õigusliku, ühiskondliku, majandusliku, hariduse, tervise ja 
ametialase olukorra parandamise eest.

Rahvusvaheliselt toetame UNIFEMi, UN Women ja ÜRO Rahvastiku- 
fondi (UNFPA) kaudu mitmesuguseid projekte, mille eesmärk on näiteks 
lapsabielude vähendamine, keerulises olukorras olevate tüdrukute  
koolitamine ja naiste tööoskuste parandamine iseseisvaks toimetulekuks.

Igal aastal korraldame Zonta Says NO kampaaniat, mis aitab koduvägi- 
vallas kannatanud naisi ja lapsi.

Soomes ja Eestis on mitmed projektid naiste õiguste hüvanguks. 
ZAU-kampaania innustab tüdrukuid õppima reaalaineid. Eesti klubid 
annavad välja oma stipendiume erinevate elualade esindajatele.

Mida me teeme?
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20. piirkonna fondidest Helvi Sipilä Fond väärtustab Soome valitsuse  
kunagise ministri, Zonta Past International presidendi, elutööd.  
Annetatud raha kasutatakse ZIF Service projektide jaoks.

Lisa Andström’i Fondist jagatakse igal teisel aastal stipendiume  
naisüliõpilastele ja -teadlastele Soomes ja Eestis.

Andekad noored naised saavad igal aastal taotleda ka  
rahvusvahelisi stipendiume.



MIS ON ZONTA?
Zonta International on eri elualade inimesi ühendav ülemaailmne  
organisatsioon, mis loob naistele lisaväge laiaulatuslike projektide ja 
võrgustike kaudu.

Me näeme tulevikumaailma sellisena, kus naiste õigused on inimõigused 
ja naised saavad rakendada kogu oma potentsiaali.  Sellises maailmas 
on nii naistel kui meestel võimalus kasutada olemasolevaid ressursse ja 
naistel on võrdne võimalus osaleda otsuste tegemisel. 

Sellises maailmas ei pea ükski naine elama vägivallahirmus.

TUNDUB HUVITAV?
Zontasse on teretulnud vähemalt 18-aastased erinevate elualade  
inimesed. Kui soovid panustada naiste ja tüdrukute elamisväärse elu 
loomiseks ja jätta oma jälg maailma, siis ootame just Sind endi hulka!

MIDA TÄHENDAB OLLA  ZONTA’S?
• võimalus tegutseda ühiste eesmärkide saavutamiseks
•  kohtumine uute eri ametialadel tegutsevate sõpradega
•  rõõm aktiivsest ühistegevusest
•  huvitavad tegevused, mis toetavad Sinu isiksuslikku arengut
•  kuuluvustunde loomine liikmemaksu kaudu.  
 
Alla kolmekümnestele on liikmemaks väiksem.

Ühine meiega!

Piltid: Eastpress Oy



Võta ühendust kodulehe kaudu
www.zonta.fi/kerhot/   

www.zonta.ee 
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Sotsiaalmeedias leiad meid
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