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Zonta Foundation for Women



Palvelu- ja stipendiohjelmat



Palveluprojektit

Teini-ikäisten tyttöjen terveys ja suojelu Perussa

- 3 749 nuorta (72% tytöistä) tavoitettiin nuorten ensisijaisten terveydenhuoltopalvelujen kautta.

- 86 rehtoria ja opettajaa ovat lisänneet tietämystään ja tietoisuuttaan väkivallan ehkäisystrategioista ja väkivaltaan 

vastaamisesta.

- 10 tutoria sertifioitiin tukemaan terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusohjelmaa.

- 400 terveydenhuoltolaitosta hyötyvät henkilöstön kouluttamisesta kattavaan nuorten terveydenhuoltoon COVID-19-

tilanteessa.

Tukea sukupuoleen perustuvasta väkivallasta selviytyville Papua-Uudessa-Guineassa ja 

Itä-Timorissa

- Viimeaikainen COVID-19-tapausten nousu Itä-Timorissa on tehnyt kenttäkäynneistä ja kumppaneiden 

houkuttelemisesta haastavampaa.

- UNFPA:n aluetoimistot tarjoavat tarvittaessa teknistä tukea varmistaakseen, että toiminta on laadukasta ja oikea-

aikaista.

- UNFPA on yhteydessä muihin YK:n kumppanijärjestöihin varmistaakseen, että ne tekevät olemassa olevaa 

perustavaa työtä ja välttävät päällekkäisiä investointeja.

- Toteutusta tukevan henkilöstön rekrytointi on käynnissä.



Palveluprojektit

Let Us Learn – Oppimaan – projekti Madagaskarilla

- 1,156 lasta (59% tytöt) hyötyi kahdeksasta käteissiirtomaksusta.

- 2,714 koulun ulkopuolelle jääneistä lapsista (55% tytöt) hyötyi tukiopetuksesta.

- Koulujen henkilökuntaa (130 rehtoria ja 102 opettajaa) koulutettiin lastensuojeluasioihin.

- 430 väkivaltaa kokenutta lasta (342 tyttöä) saivat hoito- ja tukipalveluita.

Lapsiavioliittojen lopettaminen

- 24,785 lapsiavioliittoa on peruutettu tai mitätöity Etiopiassa.

- Noin 9 000 koulunsa keskeyttänyttä Sierra Leonen teini-ikäistä tyttöä on tuettu palaamaan kouluun.

- Yli 10 000 nuorta tyttöä Jemenissä on päässyt terveys- ja suojelupalveluihin.

- Lähes 30 000 nuorta tyttöä Nepalissa on osallistunut sosiaalisten ja taloudellisten taitojen koulutuspakettiin.



Lahjoittamisella on merkitystä

Tässä on Mestawet Mekurya, vuonna 2017, kun hän oli 14-vuotias, hänen vanhempansa kertoivat hänelle, 

että hän oli menossa naimisiin. Kun hän kertoi vanhemmilleen, ettei hän halunnut mennä naimisiin, he 

kieltäytyivät kuuntelemasta häntä. "Olin oppinut lapsiavioliitosta ja sen seurauksista koulumme 

tyttöklubilla. Kerroin vanhemmilleni, etten halua mennä naimisiin. Mutta he kieltäytyivät, ja silloin juoksin 

poliisiasemalle. ” Poliisin osallistumisen jälkeen hänen vanhempansa ymmärsivät tyttärensä oikeudet 

eivätkä pakottaneet häntä avioliittoon vaan antoivat hänen jatkaa opintojaan.

Mestawet oli oppilaana Ayti -peruskoulussa Pohjois -Etiopian Amharan alueella. Mestawet on yksi koulun 

20 oppilasta, jotka on pelastettu avioliitosta.



Lahjoitustilanne 31.3.2022

Kaksivuotiskauden 2020-2022 tavoitteet Tavoite    Tilanne    Piiri 20 

US dollareina   2020-2022    31.3.2022    31.3.2022 

 

Amelia Earhart Fund       700,000    359,511.08       2,304.16 

International Service Fund    4,000,000 2,072,566.91     65,275.44 

Rose Fund        100,000     1,129,024.39     14,433.34 

Yhteensä     4,800,000 3,561,102.38     82,012.94 

 

Muut rahastot 

US dollareina 

 

Jane M. Klausman Women in Business Fund                0         62,858.85          315.00 

Young Women in Public Affairs Fund                   0         77,172.87          450.00 

ZISVAW Fund                  0         89,510.44       2,606.72 

Yhteensä                   0       229,542.16       3,371.72 

 

Yhteensä     4,800,000    3,790,644.54     85,384.66 

 

Endowment Funds 

US dollareina                           719,156.04          330.00 

 

Lahjoitukset yhteensä 

US dollareina                        4,509,800.58     85,714.66   

 



Tilastotietoa lahjoittamisesta 31.3.2022

Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille!

Lahjoittaminen 31.3.2022

Piiri 20:n jäsenmäärä 1277 Zonta Internationalin jäsenmäärä 25 912

Lahjoituksen tehneitä 10 % Lahjoituksen tehneitä 21 %

Piiri 20:n kerhojen määrä 60 Zonta Internationalin kerhomäärä 1 124

Lahjoituksen tehneitä 62 % Lahjoituksen tehneitä 77 %

Piiri 20:n keskim. lahjoitus 67.12 USD Zonta Internationalin keskim. lahj. 174.04 USD

Piiri 20:n tavoite/jäsen 160 €



Lahjoittaminen 

Miten varainkeruu on onnistunut tänä kaksivuotiskautena (2020-2022)?

Millaisia tapahtumia olette järjestäneet?

Zonta Rose Day-kampanja

Zonta Rose Day 2022-kampanjaan osallistui tänä vuonna yli 350 lahjoittajaa. Lahjoituksia Zonta Foundation for Womenille

kertyi yli 77,000 USD:n arvosta jonkun puolesta, joka on vaikuttanut lahjoittajan tai muiden ihmisten elämään. Näin jokainen 

lahjoitus Foundationille antaa naisille ja tytöille mahdollisuuden, tilaisuuden ja äänen omaan voimaantumiseen.

2022 Convention

• Lahjoitusten dead line on 30.4.2022, jotta ne voidaan huomioida tällä kaksivuotiskaudella.

• Lahjoittajien vanhat pinssit voi tuoda Foundationin osastolle uudelleen käytettäväksi/kierrätettäväksi.



Palveluohjelmaehdotukset/varainkeruun tavoitteet Hampurin 

Conventionissa

Build a Better World for Women and Girls / Rakennetaan parempi maailma naisille ja tytöille

* Adolescent girls’ health and protection in Peru – jatkoa terveyspalveluihin keskittyneelle projektille Perussa

* Her health and dignity, our priority – jatkoa väkivallan vastaiselle projektille Itä-Timorissa ja Papua-Uudessa-Guineassa

* Engaging girls on climate change in Madagascar – jatketaan tyttöjen koulutuksen tukemista Madagaskarilla, mutta   

ohjelmaan on lisätty ilmastokasvatusta

* Global program to end child marriage – lapsiavioliittojen vastainen työ jatkuu 12 maassa

Palveluohjelmien varainkeruun tavoite on USD 3,200,000.



Stipendiohjelmaehdotukset/varainkeruun tavoitteet Hampurin 

Conventionissa

Amelia Earhart Fellowship

Lisätietoja löytyy osoitteesta  https://www.zonta.org/AEFellowship. 

Jane M. Klausman Women in Business Scholarship

Lisätietoja löytyy osoitteesta https://www.zonta.org/JMKScholarship

Young Women in Public Affairs Award (YWPA)

Lisätietoja löytyy osoitteesta https://www.zonta.org/YWPAAward.

Women in Technology Scholarship (tätä ei enää ole, sillä Jane M. Klausman Women in Business Scholarshipissä on 

vastaavat vaativuudet)

Stipendiohjelmien varainkeruun tavoite on USD 1,213,000.

Edelleen voi lahjoittaa Rose Fundiin, mutta sillä ei ole varainkeruun tavoitetta.

Palvelu- ja stipendiohjelmaehdotukset löytyvät zonta.org-sivuilta –> My Zonta-> 2022 Club Mailing

Lämmin kiitos yhteistyöstä! 

https://www.zonta.org/AEFellowship
https://www.zonta.org/YWPAAward

