
Bli medlem i WIZO!
Är du nyfiken på hur vi arbetar, 
eller vill du kanske själv göra en 
insats, bli medlem eller ge ett bi-
drag? All hjälp behövs till de olika 
verksamheter som WIZO bedriver 
och stödjer.

Välkommen att kontakta WIZO 
Sveriges huvudkontor i Stockholm, 
tel 08-661 39 91, wizo@wizo.se 
för hänvisning till någon av våra 
lokala föreningar runtom i landet.

WIZO
Gör det möjligt.

För kvinnor, barn, ungdomar
och äldre i Israel

Vill du veta mer?
WIZO Sveriges webbplats:
www.wizo.se
WIZO Israels webbplats:
www.wizo.org

WizoSverige

Vill du bidra till 
WIZO:s verksamhet?
Läs på vår webbplats om gåvor, 
fadderbarn, dagkort och testa-
mente. Tack för att du vill bidra!
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Vad är WIZO?
WIZO (Women International  
Zionist Organisation) är en världs-
omspännande och opolitisk 
kvinno organisation. Vi arbetar för 
att stötta, undervisa och hjälpa 
barn, ungdomar, kvinnor och 
äldre i Israel oavsett ursprung, 
hudfärg eller tro.
 Organisationen finns i över 50 
länder i världen och har mer än 
250 000 medlemmar. I Sverige är vi 
ca 2 300 medlemmar.
 WIZO Sverige är medlem i 
Riksdagens jämställdhetsråd. 
Europeiska WIZO har officiell 
status som NGO (non govern-
mental organization) i European 
Women’s Lobby. Världswizo har 
officiell status som NGO i FN samt 
i FN:s organisationer ECOSOC 
och UNICEF.

Vad gör WIZO?
WIZO stöttar och utbildar kvinnor 
i Israel, men även i resten av värl-
den. Vi arbetar aktivt för att stärka 

kvinnans ställning och jämställd-
het samt främja kvinnors engage-
mang i det offentliga livet.
 Vidare verkar vi för att för-
bättra levnadsvillkoren för under-
priviligierade eller dysfunktionella 
familjer, för utsatta ungdomar och 
för barnfamiljer.

Eftersökta daghem
WIZO driver för närvarande ca 
180 daghem i Israel i nära samar-
bete med israeliska statliga och 
kommunala myndigheter. WIZO:s 
daghem har hög status, med väl-
utbildad personal och är mycket 
eftersökta.
 De tar hand om mer än 14 000 
barn i åldern 0–4 år med varie-
rande socioekonomisk bakgrund. 
En stor andel har ensamstående 
förälder eller kommer från social-
bidragsberoende familjer.

En viktig del är försäljning av 
dagkort för uppvaktning samt av 
andra Wizoartiklar.

Vart går pengarna?
I Israel driver eller sponsrar WIZO 
ca 800 olika verksamheter. De 
innefattar bland annat:
• Daghem och förskolor.
•  Ungdomsbyar.
• Skolor, internatskolor.
• Fritidshem, ungdomsklubbar.
• Pedagogiska center.
•  Yrkesträning och fortbildning 

för ungdomar och kvinnor.
• Familjerådgivning.
•  Skyddat boende för utsatta 

kvinnor och deras barn.
•  Hotlines – telefonlinjer med 

hjälp och rådgivning till små-
barnsföräldrar samt till miss-
handlade kvinnor och barn.

•  Mottagande och integrering av 
invandrare.

•  Rehabiliteringscenter med juri-
disk hjälp, utbildning och stöd. 

•  Äldreomsorg med klubbar och 
dagcenter för pensionärer.

Vilka projekt stöder
WIZO Sverige?
• Daghemsavdelning i Akko.
• Daghemsavdelning i Givatayim.
• Daghem i Kiryat Menachem, 

Jerusalem (Charlotte Ettlinger-
hemmet).

•  Daghem i Rishon LeZion,  
(Beit Eliezer).

• Daghem i Modiin (Maccabim 
Gimel).

Vem får stöd från WIZO?
Resurssvaga kvinnor ges möjlighet 
till utveckling, stärkt självförtroen-
de, arbete och aktivt deltagande 
i samhället genom olika typer av 
utbildning.
 Utsatta barn och ungdomar får 
stöd och utbildning via WIZO:s 
ungdomsbyar och skolor i Israel. 
Mer än 5 000 ungdomar får ge-
nom ungdomsbyarna hjälp till ny 
väg i livet. Här får de ett varmt 
hem med kärlek, omtanke, struk-
tur och social integration, så att de 
stärker sin självkänsla.

Hur arbetar vi?
WIZO Sverige samlar på olika sätt 
in pengar, som oavkortat går till 
WIZO:s olika verksamheter i Israel. 
Allt arbete sker med frivilliga 
insatser – såväl här i Sverige, som 
i Israel.
 Vi samlar in pengar genom 
bland annat fadderverksamhet 
och genom olika arrangemang.


