
   

 

Økonomiske bidrag til Zonta projekter kan gives fra 3 niveauer: 
 
Zonta International,  Zonta Landsplan og på Zonta Klubplan 
 
1. Zonta Int. har 2 fundamentale langsigtede projekter, som er ZISVAW 

(Zonta Int. Violence Against Women) med fokus på Uddannelse af piger i 
Niger (UNFPA) og Human Trafficking i Nepal (UNWomen). 

 
Hver ny præsident foreslår Internationale service projekter for 2 år 
(vedtages ved afstemning på Convention). For 2016-18 er de: 
a) Mindske Fistula og støtte kvinder under og efter graviditet i Liberia 
b) Let us Learn – Madagascar – et program for unge piger 
 
Beløb, der doneres til Zonta Int. Foundation går ubeskåret til Zonta Int. 
Projekter. Hvert Zonta-medlem betaler via kontingent p.t. 80 USD, der 
dækker administration for såvel Zonta Int. som Zonta Int. Foundation. 
Zontas samarbejdspartnere, som styrer, udfører og evaluerer projekterne 
er: UNFPA, UNICEF, UNTF, UN WOMEN  
 

      
 

Alle kan donere penge til Zonta Int., Internationale Service projekter, eller 
ZISWA. Hvis beløbet er meget stort, kan de målrettes til ét af de 2 service 
projekter.  
 
Penge kan også doneres til Zontas egne 4 fonde, hvorfra midler kan søges 
til individuelle projekter. Fondene er: 
Amelia Earhart Fellowship, Jane M. Klausman Women in Business 
Scholarship, Young Women in Public Affairs Award og Rose-funden. 

 
2. Hvert Zonta-medlem betaler kr. 100,- til landskassen til Landsprojekter, der 

vedtages ved afstemning på Landsmødet. Alle kan donere penge til 
Landsprojekter. 

3. Klubber kan donere penge til egne valgte projekter, der indstilles af 
projektudvalget og besluttes i bestyrelsen. Kravet er, at formålet med 
donationen matcher med Zonta Int. temaer og værdier.  

 
Zontas Relationer på Verdensplan 
   
Zonta er én af 400 INGO’er (International Non-Governmental Organization) en 
frivillig velgørenhedsorganisation, der ikke styres af stater og er Verdens-
dækkende. 
 
Zonta har fælles værdier og 3 meget indflydelsesrige funktioner og relationer 
med: 
 

1. Konsulent og rådgivere for UN (United Nation) – Zonta står til rådighed 
med viden og rådgivning til alle indenfor UN. 
 

2. 4 Zontians arbejder i en underkomite i Europarådet, der rådgiver og 
vejleder EU’s politikere, regeringer og beslutningstagere. Zonta bliver 
officielt inviteret til dialoger og specielle mandater ved afholdelse af 
internationale konventioner. 

 
3. CoE (Center Of Excellence) på EU- og UN-plan partnerskab til fremme 

af Uddannelser. 
 

 

               
 

 
Værdierne for Zonta er via Advocacy at kunne påvirke beslutninger, regler og 
love samt rådgive og fokusere på menneskerettigheder og konventioner på 
Verdensplan.
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Som Foundation Ambassador and Service Committee Chair i District 13 står jeg 
til rådighed for alle klubber. Lad mig vide, hvad DINE tanker er. Hvis vi samarbejder 
står vi stærkere!!! 
 
For 2016-2018 anbefaler jeg: 
 

1. Små lokale aktiviteter (inden for samme tema som de internationale service 
projekter) – hvis det giver god lokal PR for Zonta Int. 
 

2. Bidrag så meget som muligt til de Internationale Fonde og Service Projekter. 
Se projekterne på 
http://www.zonta.org/WhatWeDo/InternationalPrograms/InternationalServiceP
rogram.aspx  
 

3. En fælles aktivitet – Land og klubber samlede – giver en effektiv udnyttelse af 
ressourcer og større donationsmuligheder. 

 
4. DIN personlige donation! I stedet for en blomst, en gave – så giv en 

”kvittering”, der viser din donation til f.eks. Zontas Internationale Service Fund 
(se Service projekter i link ovenfor). Donationer kan gives som éngangsbeløb; 
men også som f.eks. månedsvis indbetaling. Se Donate now på 
www.zonta.org .  

 
5. Udpege potentielle fonds-bidragere – virksomheder, organisationer eller 

privatpersoner. Jeg kontakter dem gerne for yderligere dialog. 
 

 
 

 

          Anne Kühnell, ak@kuhnell.dk +45 40681472  

 
Distrikt 13 – Foundation Ambassador and Service Committee Chair 
Zonta Roskilde, Danmark 

                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrikt 13 – Foundation Ambassador and Service Committee Chair 

 

DU er medlem af Zonta  – hvad betyder det? 
Hvilken indflydelse har Zonta? 

Hvad er Zonta’s internationale projekter? 
Hvem har Zonta International relationer til? 
Hvilke projekter skal du/din klub/vi støtte? 

Hvordan støtter DU Zonta økonomisk? 
 

Jeg svarer kort på ovenstående for at give indsigt til gode beslutninger. 
 

Foundation Ambassador and Service Committee Chair arbejder med Distrikt 13 
Guvenør på følgende måder: 

 Markedsfører Zonta International indenfor - og udenfor Zonta. 

 Står til rådighed med kontakt til potentielle fonds-bidragere til Zonta 
International. 

 
Anne Kühnell, Zonta Klub Roskilde, Danmark ak@kuhnell.dk +45 40681472 
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