Празнично обръщение за Коледа 2021

Уважаеми приятели на Дистрикт 30,
За всеки от нас Коледа е скъп момент, в който укрепваме връзките си с близки
приятели и роднини, разменяме си поздрави и изразяваме солидарност. Това е
също така възможност да ви кажа колко съм трогната от приятелството, което ни
свързва отвъд границите и да изразя благодарността си към онези пионери,
които през 1919 г. не се подчиниха на конвенциите и обединиха усилията си, за
да основат Зонта и да подобрят статута на жените в своята страна.
Ето защо от нас, съвременните зонтиенките, зависи запазването на ценностите,
които те ни предадоха, които
станаха наши собствени и,
които днес е наша отговорност
да
разпространяваме
и
предаваме. Именно заради
това си струва да работим за
набирането на нови членове и
основаването на нови клубове
като се възползваме, както
изразих
желание
в
поздравленията си за 2020 г.,
от промените в начините на
комуникация и използваме
опита, натрупан в тези трудни
времена по време на срещите,
които
бяха
възможни
благодарение на Zoom.
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Бих искала да приветствам проекта за създаване на Зонта
клуб в Женева, подкрепен от този в Лозана, новина, която
току-що достигна до мен, и да изразя благодарността си
към двата клуба на SOM, ЗК Алба Ланге Роеро и ЗК Безие
Домиция, които създадоха първия електронен клуб в
дистрикта под името "Електронен клуб на Италия" и
първия клуб в Зона 01 под името "Z Club Hérault Zarifa".
Три или повече нови клуба за този двугодишен период!
Радвам се на тази положителна енергия и съм на страната на тези зонтиенки,
които работят по този начин за разширяване на нашия дистрикт.

Както знаете, той избра за този
двугодишен период мотото "ZONTA
казва НЕ на насилието над жените" и
"ZONTA казва ДА на образованието".
Всички наши клубове работят по тези
две теми от почти две години. Може да
се добие представа за разнообразието
на проектите, организирани в тази
насока от "Конкурс 21", проведен по
време на конференцията на нашия
дистрикт в Зермат през септември
миналата година. Можете да намерите
всички тези проекти на уебсайта на D30
(https://zontadistrict30.org/) и да се вдъхновите от тях.
"ZONTA казва НЕ на насилието над жените". От 25
ноември в продължение на 16 дни клубовете на всяка
от нашите 5 области заливаха социалните мрежи
(facebook,
twitter,
instagram)
с
ежедневни
и
персонализирани
съобщения,
напомнящи
за
кампанията на ООН и
нейните
цели.
Тези
послания бяха предадени от
политически
фигури
на
регионално и международно
ниво. Тази видимост беше
подсилена
от
проекта
"Оранжев град", в който
участваха всички клубове.
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"ЗОНТА КАЗВА "ДА" НА ОБРАЗОВАНИЕТО".
В петия бюлетин, който ще ви бъде изпратен
през януари, ще се запознаете с всички наши
международни и местни победители. И както е
обичайно на регионално ниво, клубовете във
всяка област присъждат стипендии или
награди на ученици, които с отличната си
работа или ангажираност могат да служат като
пример за подражание на ново поколение
млади момичета. Целите на ZONTA могат да
бъдат постигнати само ако жените и
момичетата имат достъп до образование.
На всички вас, скъпи зонтиенски приятели на дистрикта, бих искала да изкажа
благодарността си за вашата ангажираност. Годината, която приключва, със
сигурност беше особена, но обогатена с красиви срещи. Нека предстоящата
година бъде богата на нови проекти за всички вас и да ви запази здрави и
спокойни.
Нека празниците с любимите ви хора бъдат прекрасни! Приемете най-топлите
ми благопожелания за Новата 2022 година, която бих искала да поставя под
знака на творчеството.
Нека духът на Коледа ви
донесе радост и мир!

Fabienne Moulin
Governor 2020-2022 / District 30 /

Zonta International
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