ROTARY DISTRIKT 2260
Temaark: Ungdomsprogrammer
Rotarys motto: Service Above Self
1) 1-ÅRS UNGDOMSUTVEKSLING
Rotary har et internasjonalt ungdomsutvekslingsprogram som årlig involverer mange
rotarianere og tusenvis av unge over hele verden. Hvert år reiser unge mellom 16 og 28 år til et annet land og
en annen kultur. De bor privat hos en rotaryfamilie og fortsetter skolegangen i det "fremmede" landet. På
samme måte er norske rotaryfamilier vertskap for en utenlandsk student. Her knyttes det familielignende bånd,
som kan vare i mange år inn i fremtiden.
Programmets formål er å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over
landegrensene. Å reise med Rotary betyr at den lokale klubben i det landet du reiser til passer på at du trives
med familien og på skolen. Du vil også ha en fast kontaktperson, en rotarianer i vertsklubben, som skal være
din faste støtte under hele oppholdet. For å søke må ungdommen være mellom 16 - 18 år (ikke fylt 18 år ved
utreise), ha avsluttet 1. eller 2. klasse i videregående skole, være skolemessig blant klassens beste tredjedel
samt være sosial og utadvendt. All ungdom må anbefales av en rotaryklubb - også barn av rotarianere.
Søknadsfrist: 1. oktober året før studentene reiser
Økonomiske forpliktelser ved å ta imot utenlandske studenter (D2260 Håndbok 2017-2018 rev2)
Klubbens kostnader vedr. en student:
Lommepenger kr 800 per måned (australiere er i Norge i
12 måneder, de andre 11)

9 600 kr

Språkkurs, 1 uke (andel på 50% av ca. 5000)

2 500 kr

Skyss og opphold Høstmøtet for studentene

3 000 kr

Skyss og opphold Holmenkolltreff

2 000 kr

Skolemateriell

500 kr

Gaver til jul, bursdag, avreise

1 400 kr

Andre div. utgifter til aktiviteter og integrering

1 000 kr

Totalt
Tilskudd fra distriktet
Netto utgift klubb

20 000 kr
5 000 kr
15000 kr

Øvrige utgifter til Vintercamp og andre frivillige turer m.m. er ikke klubbens ansvar. Alle klubber som tar imot
studenten får 5.000 kroner som tilskudd fra distriktets tiltaksfond (se håndboken for detaljer).

Avhengig av hvilket land ungdommene reiser til, vi skiller mellom Europa og utenfor Europa, vil prisen ligge på
ca. kr 30.000 utenfor Europa, og en god del lavere til land i Europa. Lånekassen gir støtte til elever som tar et
år med videregående opplæring i land utenfor Norden gjennom utvekslingsprogrammet i regi av Rotary.
Studenten betaler følgende:
Søknadsgebyr, informasjonsmøte, rotaryeffekter:
Flyreise:

10.000
12.000 – 17.000

Forsikring godkjent av Rotary:

6.000

Gaver til vertsfamilier

1.000

Mer informasjon på: http://www.ungdomsutveksling.rotary.no
2) ALUMNI-programmer
”Alumni” er et viktig program for å holde kontakt med studenter, osv. som har vært/er en del av ”New
Generations” program, blant annet utvekslingsstudenter, GSE-deltakere, RYLA-deltakere, Rotary-stipendiater,
vountærer, VTT-deltakere og -ledere. Ansvarlig for programmet i D2260: Lars Erik Hermansen
(larsehe@online.no).

3) GEORGIESTIPENDET
Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til studenter
mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten Georgia, USA. Programmet er et ledd i
Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. Ca. 90 studenter fra store deler av verden får
hvert år denne verdifulle mulighet i et internasjonalt studentmiljø.
En kopi av søknadsskjemaet med vedlegg skal sendes den norske administrator for programmet innen
samme frist til følgende adresse:
Mai-Lis Sjåstad (epost: may-lis.sjastad@ntfk.no)
http://grsp.org/

4) ROTARY PEACE FELLOWSHIPS
Rotary har inngått en avtale med sju anerkjente universitet. Hvert av disse universitetene vil ta inn ti studenter
som Rotary velger ut i samarbeid med universitetsledelsen. Studentene skal studere konfliktløsning,
fredsforskning og internasjonale relasjoner. Følgende universiteter deltar: • Duke University og University of
North Carolina at Chapel Hill, USA • International Christian University, Japan • University of Bradford, England
• University of Queensland, Australia • Uppsala University, Sverige • Chulalongkorn University, Thailand
https://www.rotary.org/myrotary/en/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships
Ansvarlig for ungdomsprogrammene i distrikt 2260 (2017-2018):
Kristin Samuelsen (DYEO)
Jutta Bachmann (DGN, ass. DYEO)
Båtsleppa 5
Strandlia 19A
1440 Kolbotn
1454 Fagerstrand
Mobil: +47-90 88 31 81
Mobil: +47-90 83 20 53
krisamue@online.no
info@jutta-bachmann.com
OBS: Egne temaark finnes for RYLA og sommerleirene

