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

www.zonta.ee
Zonta International 20. piirkond
Zonta International on jagatud piirkondadeks. Soome ja Eesti 
moodustavad kahekümnenda piirkonna (District 20), kuhu kuulub 
63 klubi. Neli neist on Eestis: Tartus, Tallinnas, Pärnus ja Viljandis. 
Soomes tegutseb ka üks e-klubi interneti kaudu. 

Liikmeid on klubides kokku umbes 1600. Lisainfot www.zonta.fi  
ja www.zonta.ee

Zonta International
Zonta International (ZI) on 1919. aastal asutatud ülemaailmne 
organisatsioon. Selle 28 000 liiget kuuluvad 1200 klubisse  
63 riigis. Organisatsiooni peamaja asub Chicagos, USA.  

Zonta Internationalil on nõuandev hääl ÜRO erinevate allorga-
nisatsioonide juures, esindatus valitsusväliste organisatsioonide 
(NGO) foorumis ning nõuandev hääl Euroopa Nõukogu juures. 

Zonta International on usuliselt ja poliitiliselt sõltumatu organisat-
sioon. Lisainfot www.zonta.org

Zonta International Foundation
Zonta International Foundation (ZIF) on heategevusfond, mis 
haldab organisatsiooni ülemaailmseid projekte. Fond saab oma 
vahendid ZI klubide ja üksikliikmete ning toetajate annetustest. 
Loe lisa www.zonta.org – International Service Projects. www.zonta.fi • www.zonta.ee • www.zonta.org 

@ZontaInternationalDistrict20

@Zonta Pärnu klubi

@Zonta Tartu klubi

@ZontaDistrict20

@zontatartu

@zontadistrict20

Zonta International District 20

Sotsiaalmeedias leiad meid 

Kes me oleme?

Piltid: Eastpress Oy
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Me näeme maailma paigana, kus naiste õigusi tunnustatakse 
inimõigustena ja igal naisel on võimalik rakendada kogu oma 
potentsiaali.

Maailmana, kus nii naistel kui meestel on samaväärne juurdepääs 
erinevatele ressurssidele ja võrdne esindatus võimuorganites.

Maailmana, kus ükski naine ei pea elama vägivallahirmus.

Koos oleme tugevamad ja suudame mõjutada maailma.

Kui soovid anda oma panuse naiste ja tüdrukute elu parandami-
seks, ühine meiega! 

Klubi liikmena saad aktiivselt mõjutada naiste ja tüdrukute  
paremat toimetulekut, arengut ja võrdsust. Liikmena
• tegutsed koos erinevate erialade naiste ja meestega
• ühiste eesmärkide nimel
• saad arendada ennast meelepärastes tegevustes
• oled osa ülemaailmsest aktiivsest Zonta-võrgustikust

Tere tulemast meie hulka!

Lisainfot saad lähimast klubist www.zonta.fi/kerhot, www.zonta.ee 

Zonta International seisab hea naiste ja tüdrukute õigusliku,  
ühiskondliku, majandusliku, hariduse, tervise ja ametialase olu- 
korra parandamise eest oma tegevuspiirkonnas ja ülemaailmselt. 

Rahvusvaheliselt toetame UNIFEMi, UN Women ja ÜRO  
Rahvastikufondi (UNFPA) kaudu mitmesuguseid projekte, mille 
eesmärk on näit. lapsabielude vähendamine ja haavatavas olu-
korras olevate tüdrukute koolitamine.

Igal aastal korraldame Zonta Says NO kampaaniat, mis aitab 
koduvägivallas kannatanud naisi ja lapsi. 

Zonta visioon

Ühine meiega! 

Mida me teeme?
Klubid koguvad raha kohalike projektide toetuseks  
korraldades seminare, kontserte ja muid üritusi. 

Eesti klubid annavad välja oma stipendiume erinevate  
elualade esindajatele. 

20. piirkonna fondidest Helvi Sipilä Fondi annetatud vara  
kasutatakse ZIF Service projektide jaoks. 

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

Andekad noored naised saavad taotleda igal aastal ka  
Zonta rahvusvahelisi stipendiume.
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