
Mål og strategi 
2018-20 
 

Honor and Empower 
 



 Mål : Zonta Interntional, 

    D13 og Area 1 

Der er tilstræbt en klar sammenhæng 
mellem mål på Zonta International-, 
Distrikts- og Areaniveau. 

I  dette biennium er klubberne meget 
tydelige i distriktsmålene pga. de særlige 
100 års jubilæumsaktiviteter. 
 

 



Mål 1:  

 ZI: 

• We maximize our impact through service and advocacy 

initiatives and educational programs that empower women and 
girls 

D13: 

• Alle klubber bidrager med donationer til Zonta  Internationals projekter 
for 2018-20 

• Alle klubber i distriktet støtter et lokalt projekt 
der styrker kvinder og piger 

• Der dannes distriktskomiteer for alle Zonta International scholarships 

med aktive medlemmer fra hvert area – Vi stiler mod  flere 

klubvindere og mindst én area-  og én distriktsvinder hvert år for 

hvert ZI scholarship – også det nye for Technology 

 
 



Mål 1:  Area 1: 

   

• Alle klubber har fokus på at støtte initiativer, der skaber synlighed 

og opmærksomhed om Zonta som en organisation, der arbejder 

for at støtte kvinder og sikre deres rettigheder og lige muligheder – 

lokalt, nationalt og globalt, herunder uddannelses- og jobmuligheder 

 

• Alle klubber har fokus på at udvikle samarbejdet med 

uddannelsesinstitutionerne med henblik på at få flere til at søge 

legaterne YWPA og JMK samt det nystiftede Technology-legat. 

 

 

 
 

 



Mål 2: 
ZI: 
• We strengthen our resources to support our Mission 

 

D13: 

• Styrke klubberne gennem øget samarbejde og erfaringsudveksling, 

på tværs af areas 

• Øge antallet af medlemmer 

• Bruge de gode online redskaber på zonta.org 

• Have aktive distriktskomitéer som fx UN & Council of Europe 

komiteen som effektivt kan informere  klubberne om samarbejdet med 

UN & CoE og hvordan vi kan påvirke UNs globale mål 



Mål 2: Area 1 
• Klubberne deler erfaringer om rekrutteringsaktiviteter og 

fastholdelsesinitiativer  mhp. at øge medlemstallet. 

 

• Klubberne har fokus på synlighed såvel som medlemstrivsel og 

styrkelse af netværket som forudsætning for øget medlemstal. 

 

• Klubberne arbejder aktivt med at sikre viden og ejerskab om Zontas 

kerneværdier og mission blandt klubbens medlemmer og benytter 

bl.a. værktøjskassen på Zonta.org. 

 

• Klubberne benytter sig af de etablerede Area- chairs og Area-

kontaktpersoner i distriktskomiteerne til at sikre viden om initiativer og 

aktiviteter og ejerskab til organisationen. 

 

 



Mål 3: 

Zi: 
 We enhance our profile through our centennial anniversary activities 
D13 
• Vi skal blive mere synlige lokalt, også ved at give anerkendelse til 

en person eller organisation udenfor Zonta, som har gjort en stor 

indsats for at styrke kvinders stilling – også på area niveau 

• Alle klubber gør mere for at styrke Zonta’s synlighed 

• 100 års komitéen sikrer en koordinator i hvert area og et tæt 

samarbejde med Distriktskonference komitéen 

• Vi arbejder hen mod en stor 100 års Distrikts-konference i 2019, 

med mindst 200 deltagere –  bliver vi færre, skal vi betale for ”no-

shows” til Københavns Rådhus, ellers er modtagelsen gratis. 



Mål 3 Area 1 

• Aktiviteter i forbindelse med 100 års jubilæet bruges aktivt til at øge 

samarbejdet på tværs mellem klubberne og til at skabe større 

synlighed og opmærksomhed om Zonta mål og visioner. 

 

• Hver klub udpeger en koordinator for 100 års aktiviteterne, som sikrer 

samarbejdet og koordinerer aktiviteterne med de øvrige klubber, 

således at der opnås maksimal opmærksomhed og synlighed om 

Zontas arbejde. 

 

• Alle klubber drøfter, om de har forslag til de indstillinger 

jubilæumskomiteen anmoder om, samt overvejer om det er muligt at 

uddele en lokal pris eller et legat i anledning af jubilæet. 

 

 

 


