Dokumenter og vejledninger på Rotary.dk for Counsellors
Følgende dokumenter ligger på Rotary.dk, hvorfor de ikke skal ligge på 1470.dk grundet risiko for at
det ikke er nyeste version man kigger på.
Men for at gøre det lettest muligt, har vi lavet denne oversigt med links til Rotary.dk.
BEMÆRK – det er muligt at dokumenterne bliver flyttet lidt rundt, og i så tilfælde må I gerne give
besked til os i distrikt 1470, så vi kan rette dette dokument
Derudover kommer der helt sikkert også nye dokumenter til, så kig forbi Rotary.dk engang imellem!
Brug af links kræver, at man er logget ind på Rotary.dk og at man er med i ungdomsarbejdet
(Counsellor, Protection Officer mv.).

Overordnet set skal man være logget ind på Rotary.dk for at finde dokumenterne, OG man skal have
en rolle (f.eks. CC eller PO) – så finder man dokumenterne under:
https://www.rotary.dk/yep/access-yeo
Bemærk – man skal holde musen på ”For YEO” og så vælge et af de menupunkter der vises.

CERTIFICERING
Club Compliance Certificat, som skal udfyldes af Præsident og Counsellor for hver år klubben sender
en udvekslingsstudent til udlandet:
https://www.rotary.dk/sites/default/files/inline-files/2-Club%20Compliance%20CertificationDK_0.pdf
Bilag til ”Club Compliance” – som kan bruges af klubberne til at holde styr på alle informationerne:
https://www.rotary.dk/sites/default/files/inlinefiles/CCC%20bilag%2C%20skrivebar%20PDF%20%281%29_0.pdf
(BEMÆRK alle kontaktoplysningerne findes også i Databasen og grundet GDPR regler skal det
overvejes hvordan man bruger dette skema)

Counsellors vejledninger og formularer

ANSØGNINGSVEJLEDNINGER- ANSØGERE
https://ww.rotary.dk/yep/ansogningsvejledninger
Vejledning til Outbound ansøgere

TJEKLISTE – SPONSORERKLÆRING
https://www.rotary.dk/yep/tjekliste-sponsorerklaering
Den ”grønne” sponsor erklæring, hvori klubben skriver under på at sponsorere en Outbound
student, og dermed forpligtiger sig til at modtage en Inbound student.

Opfølgning på visum processen for Outbounds – med erfaringer om visum ansøgninger til
andre lande.
http://www.rotary.dk/sites/default/files/inlinefiles/Visum%20opdatering%20januar%202020.docx

Der findes derudover en masse gode vejledninger og de rette formularer her:
https://www.rotary.dk/yep/vejledninger-mm-counsellors:

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGER OUTBOUND
Vejledning foreløbig ansøgning
Vejledning endelig ansøgning
Vejledning for counsellors
Tjekliste ansøgning 2020-21
Sponsorerklæring formular
Vejledning om håndtering af outbound ansøgninger redigeret 07-07-2019

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGER INBOUND
Vejledning om håndtering af inbound ansøgninger - redigeret 26-05-2019
Oprettelse af værtsfamilie for inbound student
EURO BUS TOUR
Rotary Euro Bus Tour 2020 - redigeret 02-01-2020
VISA / OPHOLDSTILLADELSE FOR INBOUND
Vejledning til studenter in English
Vejledning til CC om online ST1
Hjælp til CC til online ST1
Underskriftsformular Skal vedlægges ansøgning
Fuldmagt Skal vedlægges ansøgning
Kontaktformular til SIRI

Vigtig information fra SIRI - 01-04-2019
Vigtig information fra SIRI - 14-12-2019
Lovgrundlag for ansøgning om opholdstilladelse fra Danmark

FORMULARER
GF page 2 version 2019 til udfyldelse i værtsklub.

VEJLEDNINGER
Early Return og Written Warning – BEMÆRK, dette kan KUN gives af distriktet
Funktionsbeskrivelse Counsellor
Vejledning om rollen som værtsfamilie

FORSIKRING
Outbound:
Europæiske ERV 1500E (outbound)
Forsikring produktinformation outbound

Inbound:
Europæiske ERV 1600E (inbound)
Forsikring produktinformation inbound

Andet:
Skadesanmeldelse Europæiske ERV
Teknisk udstyrsforsikring - Årsforsikring
Print-selv forsikringskort

PROTECTION RELEVANT FOR COUNSELLORS
SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK
https://www.rotary.dk/sites/default/files/inlinefiles/SIKKERHED%20OG%20OMSORG%20FOR%20UDVEKSLINGSSTUDENTER%20I%20DANM
ARK%202019.pdf

UNDERSKRIFT PÅ PDF DOKUMENTER
Vejledning til underskrift af PDF dokumenter uden kvalitetstab
(findes under: https://www.rotary.dk/yep/dokumenter)

ØVRIGT
Rotary Youth Exchange Handbook (version marts 2019)

Derudover findes der andet relevant – såsom:
STUDENT SOM GÆSTEMEDLEM
https://www.rotary.dk/student-som-gaestemedlem

