
           STYPENDIA  ZONTA International – FAQ                

 
 Dla kogo? 

Dla studentek – z wyjątkiem  członków i pracowników ZONTY i Fundacji ZONTA International 

oraz  ich rodzin. 

Wniosek (Application)  o stypendia opisane w pkt. 1, 2 i 3 można składać tylko w jednym 

dystrykcie ZONTY. 

 Do kogo wystąpić? 

 Pierwszym  krokiem powinno być: na www.zonta.org  ZNAJDŹ ZONTA CLUB blisko 

Ciebie. To na jego adres e-mail trzeba wysłać elektroniczną pocztą aplikację, której 

formularz będzie opublikowany na www.mojestypendium.pl .  

W Dystrykcie 27 w  POlsce i na Ukranie następujace kluby:  

w Polsce – Klub ZONTA (ZC) Warszawa,  

na Ukrainie – ZC Kijów lub ZC Lwów lub ZC Lwów Zamok lub ZC Użgorod. 

 Do tych klubów należy – w terminach podanych w application wysyłać (e-mail)  aplikacje. 

Jeżeli są wymagane rekomendacje – osoby rekomendujące wysyłają  je (e-mail) w tych 

samych terminach. 

Tylko w przypadku Amelia Earthart Fellows aplikacje i rekomendacje muszą być wyslane 

on-line do Centrali ZONTA International. 

Więcej szczegółów w formularzach Applications. 

 

 Klub ZONTA wysyła najlepszą aplikację do gubernatorki Dystryktu 27 ZONTY w 

terminie wskazanym w Application. 

 Dystrykt wysyła najlepszą aplikację do Centrali ZONTA International. 

Nie dotyczy to stypendium z pkt 4 - Amelia Earhart Fellowship, o które należy wystąpić 

online do Centrali ZONTY International. 

 

 Jak jest wypłacane stypendium? 

Wszystkie stypendia są przekazywane przez ZONTA International Foudation na rachunek 

bankowy laureatki lub czekiem; niektóre Dystrykty (w tym Dystrykt 27) i niektóre kluby (w tym 

ZC Warszawa) również wypłacają nagrody za najlepsze mejsca na swoich poziomach. 

 

STYPENDIA ZONTA International - podstawowe zasady 

 

1.   YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS (YWPA); doceniając młode kobiety wyróżniające się 

umiejętnościami przywódczymi i zaangażowaniem w służbę społeczną i sprawy obywatelskie, 

zachęcamy je do dalszego udziału w życiu publicznym. 

O stypendium/nagrodę YWPA mogą się ubiegać kobiety w wieku 16-19 lat, mieszkające na terenie 

działania Dystryktu 27 ZONTY, które potrafią wykazać swoje:  

 Aktywne zaangażowanie w wolontariat. 

 Doświadczenie w samorządzie lokalnym lub studenckim albo kierownictwie w pracy. 

 Osiągnięcia jako liderzy wolontariatu. 

 Znajomość ZONTY International i jej programów. 

 Wsparcie dla misji ZONTY International polegającej na wzmacnianiu pozycji kobiet na całym 

świecie przez usługi i rzecznictwo. 

Aktualne formularze Applications  klubów są zamieszczane na stronie www.mojestypendium.pl w 

sierpniu. 

Więcej: https://www.zonta.org/Global-Impact/Education/Young-Women-in-Public-Affairs-Award  

Lista laureatek międzynarodowych  jest publikowana przez ZONTA International przed 1 lipca 

następnego roku. 

http://www.zonta.org/
http://www.mojestypendium.pl/
http://www.mojestypendium.pl/
https://www.zonta.org/Global-Impact/Education/Young-Women-in-Public-Affairs-Award


 

2. JANE M. KLAUSMAN (JMK) WOMEN IN BUSINESS  -  stypendium pomagające kobietom w 

zdobywaniu pozycji w biznesie. To oferta dla kobiet w każdym wieku, realizujących program 

biznesowy lub zbliżony, wykazujących wybitny potencjał w tej dziedzinie.  O stypendium mogą się 

ubiegać studentki ostatnich lat studiów różnych kierunków związanych z biznesem, które w 

momencie składania aplikacji do Klubu mieszkają lub studiują na terenie Arei 4 Dystryktu 27 

ZONTY i nie ukończą studiów przed 1 grudnia następnego roku. 

Poprzednie laureatki międzynarodowe stypendium Jane M. Klausman nie mogą ponownie aplikować. 

Aktualne formularze Applications klubów są zamieszczane na stronie www.mojestypendium.pl  w 

styczniu.  

Więcej: https://www.zonta.org/Global-Impact/Education/Women-in-Business-Scholarship. 

Lista międzynarodowych laureatek jest publikowana przez ZONTA International w listopadzie 

następnego roku. 

 

3. KOBIETY W TECHNICE - nowa oferta zachęcająca kobiety do kontynuowania edukacji, rozwoju 

kariery i pełnienia wiodącej roli w technice. Aby stworzyć świat, w którym kobiety i mężczyźni mają 

równe szanse, kobiety muszą odgrywać aktywną rolę w rozwoju techniki.  

Aplikować mogą kobiety ubiegające się o stopień naukowy w informatyce (IT) lub w powiązanych 

dziedzinach, wyróżniające się wyjątkowym potencjałem swojej dziedzinie,. 

Mogą też aplikować kobiety niestudiujące, jeśli  złożą: 

  Świadectwa ukończonych szkoleń i wybitnych osiągnięć. 

  Opis bieżącego zadania z informacją o ścieżce, która doprowadziła do tego zadania. 

  Potwierdzenie i rekomendacja pracodawcy lub referencje klientów poparte dowodami. 

  Powód zastosowania i opisu pożądanej kariery. 

  Dowód planu projektu edukacyjnego (np. potwierdzenie szansy na kurs). 

Aktualne formularze Applications  klubów są zamieszczane na stronie www.mojestypendium.pl  w 

styczniu.  

Więcej: https://www.zonta.org/Global-Impact/Education/Women-in-Technology-Scholarship  

 

4. AMELIA EARHART(AE) FELLOWSHIP jest przyznawane utalentowanym kobietom, 

kontynuującym studia doktoranckie/stopnie doktorskie w naukach związanych z lotnictwem i 

inżynierią lotnicza i kosmiczną. 

Wnioski należy przesyłać BEZPOŚREDNIO na formularzu online do ZONTA International 

Headquarters. 

Laureatki Amelia Earhart Fellowship nie mogą ubiegać się o stypendium po raz drugi. 

Application zamieszczana na stronie www.mojestypendium.pl  we wrześniu służy wyłącznie do 

celów przygotowawczych. Wnioski o stypendium  należy przesłać za pomocą formularza aplikacji 

online  na https://zontainternational.awardspring.com/. Aplikacje w formie papierowej ani przesyłane 

pocztą e-mail nie będą rozpatrywane.  

Więcej: https://www.zonta.org/Global-Impact/Education/Amelia-Earhart-Fellowship 

Terminem składania aplikacji danego roku jest 15 listopada roku poprzedniego. (Termin składania 

aplikacji AE 2019 upłynął 15 listopada 2018). 

 

Aby uzyskać pełną listę kryteriów kwalifikacyjnych i wymogów aplikacji, skorzystaj z formularzy 

application  lub skontaktuj się z klubem ZONTA: 

 dla studentek z Polski     - zontawa@poczta.onet.pl  

 dla studentek z Ukrainy - marianna3959@ukr.net  

Coroczne wypłacanie nagród jest możliwe dzięki hojnym darowiznom na poszczególne fundusze 

Fundacji ZONTA INTERNATIONAL. 

Oprócz nagród w ramach stypendiów ZONTA International, Klub ZONTA Warszawa funduje i przyznaje 

stypendia Klubu ZONTA Warszawa,  których  regulaminy ogłasza na www.mojestypendium.pl  w 

październiku. 
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