Message to “Every Member Every November”
from
Бистра Илиева / Bistra Ilieva
Директор / Area05 Director
ENGLISH BELOW

•

•

•

Скъпи сестри,
С това писмо бих искала да ви предоставя повече информация за това как
протича кампанията Every Member Every November до момента.
Вчера, благодарение както на нашите, така и на даренията на всички останали
Зонтианки навсякъде по света, кампанията не само достигна, но надвиши
своята цел от 30 000$!
Всяка една от вас, която е направила индивидуално дарение или е допринесла
друг да направи такова е част от това постижение - поздравления!
Тези средства ще подпомогнат следните каузи:
• Изграждането на една нова класна стая и сегрегирана по пол тоалетна за
подобряване на учебната среда за децата в Мадагаскар и насърчаване на
техния преход в средно училище (25 000$).
• Преходът на 500 момичета в Буркина Фасо от начална към след-начална
подкрепа чрез стипендии, училищни комплекти и подкрепа за обучение.
Увеличаването на прехода на момичетата към средно училище е ключова
стратегия за намаляване на процента на детски бракове (25 000$).
• Осигуряване на цялостно и чувствително към пола здравно обслужване на
200 млади момичета, като се набляга на психичното здраве и превенцията на
насилието. Тези момичета посещават училища, които адресират всички видове
насилие в Перу (15 000$).
Активната дарителска кампания продължава, към днешна дата събраните
средства са около 81 000$.
ВАЖНО! По случай наближаващия 101-ви рожден ден на Зонта Интернешънъл
кампанията Every Member Every November увеличава своята цел на събрани
дарения на 101 000$!
На ниво Дистрикт, все още имаме възможността да се борим за някои от
бонусите в различните мини-предизвикателства, както следва:
• Предизвикателство 1
От 1-8 ноември: първите 8 дистрикта, които получат 101 дарения в този
период, печелят:
Награда: Отбелязване на страницата на Зонта /“My Zonta“ page/
• Предизвикателство 2
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От 10-20 ноември: Дистрикт, който има най –много членове, които първи са
направили лични дарения през периода получават:
Награда: Отбелязване в социалните медии
• Финален бонус
1 декември - Ден на благодарността
Дистрикт, който е дарил най- много на този ден, получава:
Награда: специално видео обръщение от Международния президент, Шарън
Лангенбег ще бъде изпратено до губернатора и посланика на фондацията, за
да се разпространи и сложи на официалната YouTube страница на Зонта.
Още веднъж ви призовавам да направите своите индивидуални дарения
и всички заедно да допринесем не само за каузите на международната
Фондация на Зонта за жените, но и за специалните награди за нашия
Дистрикт отбор, които могат да ни помогнат да го популяризираме още
повече.
•••
Полезни факти за даряването в кампанията:
• Не е необходимо да бъдете жител на САЩ, за да дарите.
• Всички дарения от тази кампания ще бъдат добавени към общите ви
дарения към Зонта
• Минималното допустимо дарение е 10$
• По време на кампанията всички дарения ще имат такса за транзакция от
5%. Ще има допълнителна такса за обработка на плащането в размер на 2,9%
от дарението плюс 0,30$ за транзакция. Тези такси са подобни на тези от
даренията чрез редовния онлайн формуляр за дарение на Зонта. Дарителите
ще имат възможност да покрият както транзакциите, така и таксите за
обработка на плащанията; и ако решат да го направят, 100% от
първоначалното им дарение ще отиде директно към Фондацията на Зонта за
жените.
• Благотворителната кампания „Every Member Every November““ се хоства на
външен уебсайт на име GoFundMe Charity.
• Полето за щат е задължително поле. Ако нямате щат, моля, въведете
„няма“.
Усмихнат ден,
Бистра
••••••
Dear sisters,
With this letter, I would like to provide you with an update on how the Every Member
Every November charity campaign is going so far.
Yesterday, thanks to both ours and the donations of all the other Zontians around the
world, the campaign not only reached but exceeded its $ 30,000 goal!
Each of you who has made an individual donation or contributed another person to
make one is part of this achievement - congratulations!
These funds will support the following causes:
• The construction of a new classroom and gender-segregated latrine to improve the
learning environment for children in Madagascar and encourage their transition to
secondary school ($ 25,000).
• The transition of 500 girls in Burkina Faso from primary to post-primary support
through scholarships, school kits and tutoring support. Increasing the transition of

girls to secondary school is a key strategy to reduce the rates of child marriages ($
25,000).
• Providing comprehensive and gender-sensitive health care to 200 adolescent girls,
with an emphasis on mental health and violence prevention. These girls attend
schools that address all forms of violence in Peru ($ 15,000).
The charity campaign continues, to date the funds raised are about $ 81,000.
IMPORTANT! On the occasion of the upcoming 101st birthday of Zonta
International, the Every Member Every November campaign increases its goal of
collected donations to $ 101,000!
At a District level, we still have the opportunity to fight for some of the bonuses in the
various mini-challenges as follows:
• Challenge 1
From November 1-8: The first 8 districts that receive 101 donations in this period
win:
Reward: Mention in the Zonta page / "My Zonta" page /
• Challenge 2
From November 10-20: The district with the most members who are the first to
make personal donations during the period will receive:
Prize: Social Media mention
• Final bonus
December 1 – Thanksgiving Day
The district that donated the most on this day receives:
Prize: A special video address by the International President, Sharon
Langenbeck, which will be sent to the governor and ambassador of the foundation to
be distributed and posted on Zonta's official YouTube page.
Once again, I encourage you to make your personal donations and all together to
contribute not only to the causes of Zonta Foundation for Women but also to the
special awards for our District team that can help us promote it even more.
•••
Useful facts about donating to the campaign:
• You do not need to be a U.S. resident to donate.
• All donations from this campaign will be added to your total Zonta donations
• The minimum allowable donation is $10
• During the campaign, all donations will have a transaction fee of 5%. There will be
an additional payment processing fee of 2.9% of the donation plus $ 0.30 per
transaction. These fees are similar to those when donating through the regular online
Zonta donation form. Donors will be able to cover both transactions and payment
processing fees; and if they choose to do so, 100% of their initial donation will go
directly to Zonta International Foundation for Women.
• The "Every Member Every November" charity campaign is hosted on an external
website called GoFundMe Charity.
• The state field is a required field. If you do not have a state, please enter "none".
Sincerely yours,
Bistra

Area 05, District 30, Zonta International
Tel.: +359 878 696 121
E-mail: bistra_zonta@abv.bg

