
  

„Fiatal Nők a Közéletben” díj         
 Young Women in Public Affairs      

(YWPA) 
2020. 

 
A Zonta Club Veszprém 

meghirdeti a 
nemzetközi 

pályázat klub szintű 
fordulóját  

16 és 19 év közötti diáklány vagy? 
 

 

Szívesen foglalkozol… 
 

más emberekkel és azzal,hogy városodban egy kissé szebbé tedd az 
életet?  
önkéntes munkát végzel? 

Foglalkoztat a gondolat… 
 

hogy a nők-lányok helyzetét a munkahelyükön, a családjukban vagy  a  
társadalomban jobbá lehetne tenni? 
ismered a közel 100 éves ZONTA  tevékenységét? 

Ha igen, akkor a Zonta Club lehetőséget biztosít számodra, hogy felelősségteljes 
gondolkodásodért elismerésben részesülj. 
 

A nemzetközi pályázatról,az YWPA-ról, mindent  
elolvashatsz a nemzetközi Zonta honlapján: 
www.zonta.org  
Young Women in Public Affairs Award 2020 
APPLICATION 

 

A helyi pályázatról: 16-19. évüket 2020  április 1-ig betöltött  diáklányoknak szól, 
- akik a 2019/2020-os tanévben középiskolai tanulmányaikat foly-

tatják, 
- akik angol nyelvet tanulnak, 
- akik aktívan részt vesznek az iskolai közösség munkájában 

vagy egyéb önkéntes közösségi tevékenységet végeznek, 
- akik vezetői tapasztalattal-diákönkormányzat, helyi 

önkormányzat  rendelkeznek 
- akik számára fontos a nők,lányok helyzete országunkban és a 

világban. 
 
A pályázatokat angol nyelven lehet benyújtani, a megadott honlapról 
letöltött adatlap felhasználásával. A Zonta Club által biztosított 
szakmai  bíráló bizottság értékeli a munkákat. Dönt a díj odaítéléséről.  
A  klub szinten nyertes pályázat továbbküldésre kerül a regionális for-
dulóra. 
A Veszprémi Zonta Club  a  továbbküldött pályázatot  10 000 F-tal 
dijazza. 
 

Hogyan jelentkezz? 
Amit be kell nyújtani… 

- AZ angol nyelvű pályázati nyomtatványt (Young Women in 
Public Affairs Awards 2020.APPLICATION) kitöltve. Letölthető 
az interneten  www.zonta.org  

 

Tartalma… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amit még tudnod kell…  
Kérdéseiddel keresd a  Veszprémi Zonta Clubot 
email:zonta.veszprem@invitel.hu, vagy a 06-20-
9729 550 telefonon, dr.Kristóf Mihályné YWPA  
tagot.  
 

 
Indulási szándékod kérjük, jelezzed 2020 
február 10-ig! 
(A beadás módjáról akkor adunk tájékoztatást.) 
 

- a kifejtett témakörök, 
- személyes adatok, 
- iskolalátogatási igazolás, 
- angol nyelvű ajánlás két olyan megbízható referencia 

személytől, aki nem áll rokoni kapcsolatban a jelentkezővel 
(pl.: tanár, egyéb hivatalos személyek). 

 
Mivel az összes jelentkező pályázatának elbírálása a kitöltött 
pályázati nyomtatvány és a kért igazolás, ajánlások alapján 
történik, semmiféle más anyagot nem szükséges csatolni, hisz 
azokat nem tudjuk figyelembe venni. 
A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. 
 
 
 
 

A  b e a d á s  h a t á r i d e j e :  
2020. március.1. 

http://www.zonta.org/
http://www.zonta.org/

