FAKTA om Zonta Danmark og Zonta International.
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Netværket kan bruges professionelt og personligt.
Zonta er et spændende nationalt og internationalt business netværk for kvinder med selvstændig
Zonta er en uafhængig international NGO Organisation med konsultativ status i ECOSOC (United Nations Economic and
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Zonta Danmark er medlem af paraplyorganisationen Kvinderådet.
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Zonta har 22 klubber i Danmark, ca. 600 medlemmer, fordelt på mere
end 100 erhverv.
forskellige erhverv.
Den første Zonta Klub blev stiftet i Buffalo, USA i 1919. Zonta kan dermed fejre 100-års jubilæum i 2019.
Den første Zonta Klub blev stiftet i Buffalo, USA i 1919.
Den første Zonta Klub i Danmark blev stiftet i København i 1935.
Den første
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i Danmark
blev10-11
stiftetgange
i København
i 1935.
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indhold.Zonta arbejder på at:

- forbedre og styrke kvinders stilling uddannelsesmæssigt, økonomisk, politisk, juridisk og
Zontas formål
er at:
sundhedsmæssigt
• Skabe et netværk for og mellem medlemmer i forskellige erhverv
- skabe bedre karrieremuligheder for kvinder i erhvervslivet
• Skabe bedre karrieremuligheder for kvinder i erhvervslivet
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Internationalt blev i 2010-2012 uddelt 2.100.000 US$ til:
Mission:
- forebyggelse af HIV i Rwanda
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- til reduktion af fødselsskaden Fistula i Liberia
Vision:- til forebyggelse af vold mod kvinder i Cambodja og Haiti.
gennemføres
udviklingslande
lande under
forandring
i samarbejde
med UNICEF¸ hvor alle
• Projekterne
Zonta International
arbejderi for
en verden, hvorogkvinders
rettigheder
anerkendes
som menneskerettigheder,
kvinder harUNFPA
mulighedog
forandre
at udvikle
og forbedre
deres vilkår, hvor kvinder er repræsenteret i alle besluttende organer
UNIFEM,
anerkendte
organisationer.
og erhverv på
lige fod
med mænd,
hvor ingen
kvinder lever i frygt for vold
Herudover
uddeles
legater
for ca.og340.000
US$.
Tema:
i øvrigt
www.zonta.dk
ogService
www.zonta.org
• Se
Zonta
styrker
kvinder gennem
og Advocacy
Zonta Danmarks projekter finansieres bl.a. af danske Zonta klubber, donationer fra f.eks. fonde m.m.:
• Ph.d.-stipendium (naturvidenskab & teknologi) p.t. 50.000kr. uddeles 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 og 2021.
• Håndværkerlegater – 2 stk. á 7.500kr. i 2019
NB! Beløbsstørrelsen på stipendier og legater, kan ændres på Zonta Danmarks de årlige Landsmøder
• Zonta klubber over hele Danmark bidrager med donationer til Zonta International’s. projekter for 2018-2020, og Zonta
klubber i distriktet støtter i perioden et lokalt projekt der styrker kvinder og piger
Zonta International vil iflg. budget 2018-2020 uddele 5.612.000 US$ til følgende internationale projekter:
•
1.000.000 US$ - Let Us Learn Madagascar - An integrated program for adolescent girls - UNICEF
•
1.000.000 US$ - Eid Bi Eid (Hand in Hand) - A program to improve the resilience and empowerment of
Syrian refugee and vulnerable Jordanian women – UN WOMEN
•
2.000.000 US$ - Ending Child Marriage - A program to accelerate global action - UNICEF
•
200.000 US$ - Zonta International Rose Fund
•
300.000 US$ - Centennial Anniversary Grants
•
ZONTA SAYS NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN - 2018 Campaign Issue: Ending Child Marriage
•
NEPAL projektet fortsætter i 2019 finansieret af tidligere donationer
NB! Projekterne gennemføres i samarbejde med: UNICEF (United Nations Children’s Fund), UN WOMEN (United
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women), UNFPA (United Nations Population Fund)
og til
følgende
internationale legater – henholdsvis Zonta International legater og Distriktslegater:
[Skriv
tekst]
•
600.000 US$ - Amelia Earhart Fellowships - Legater á 10.000 US$ Z. Int.
•
224.000 US$ - Jane M. Klausman Women in Business Scholarship - Legater á 8.000US$ Z. Int. og 2.000US$ Distr.
•
112.000 US$ - Women in Technology Scholarship - Legater á 8.000US$ Z. Int. og 2.000US$ Distr.
•
176.000 US$ - Young Women in Public Affairs Awards - Legater á 4.000US$ Z. Int. og 2.000US$ Distr.
NB! Mange af disse legater er gennem årene uddelt til mange danske prismodtagere
www.zonta.dk

www.zonta.org

www.zonta-district13.org
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