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Hvad er det, vi siger “ja” til?
Hvad er det, klubben overordnet set accepterer ved deltagelse?
•

Et internationalt fastlagt (og dansk tilpasset) regelsæt om:
– Hvilke roller klubben skal have: counsellor og protection officer – som har
tiden til de tilknyttede opgaver
– Hvordan de studerende skal behandles, og hvad de må
– Hvad værtsfamilier skal kunne tilbyde
– At der er viden om protection programmet i klubben, (og at det kan
håndhæves)
– En række formelle dokumenter, som skal udfyldes hvert år (del af protection
programmet)

•

Deltage i og støtte op om distriktsaktiviteter og betale til sprogskole

•

Dække lommepenge og offentlig transport for den studerende, der modtages –
samt telefon (fordi vi jo ønsker, at de skal kunne fortælle os, hvor de er mv.)

NOTE, mange klubber vælger at have et aktivt ungdomsudvalg,
hvor opgaverne ift. udvekslingsprogrammet deles

Hvad er det vi siger “ja” til?
Hvad skal klubben gøre ift. den student, der rejser ud?
•
•
•
•
•
•

Finde en student og sørge for, at ansøgning færdiggøres korrekt
Lære vedkommende at kende inden afrejse; komme i klubben og mødes med
vedkommende – sørge for at opbygge kendskab og tillid
Have dialog med studentens værtsklub i udlandet, (hvis muligt giver dette et
grundlag for at lettere at håndtere evt. problemer)
Løbende dialog med studenten i løbet af året og hjælpe med/håndtere evt.
udfordringer og problemer
Sikre at der modtages månedlige rapporter fra studenten (og gerne et skype
kald)
Byde vedkommende velkommen hjem igen – og få en præsentation af opholdet
(afsætte et møde til dette!)

Hvad er det vi siger “ja” til?
Hvad skal klubben gøre ift. den student, der modtages?
•
•
•
•
•
•
•

Sikre værtsfamilier med plads og overskud til et ekstra familiemedlem, (det er
ikke en gæst!)
Skole – både aftale og løbende opfølgning (deltagelse, fravær osv.)
Herunder løbende check af Lectio for studenten.
Sikre, at studenten får hjælp til lektierne fra dansk undervisningen, (ikke sikkert
familien har tid til det)
Hjælpe med at finde fritidsaktiviteter, (i det omfang det er muligt)
Sørge for, I lærer studenten at kende - deltage i klubmøder og andre aktiviteter
mv.)
Hjælpe den studerende med evt. udfordringer/problemer
Have dialog med studentens familie og klub counsellor hjemme - så at der er
etableret en dialog, hvis noget sker undervejs

Hvad får vi ud af det?
Det, som klubben får ud af det, er…
•

Støtter unge i et udviklende år, hvor verden også gøres mindre

•

Viden om andre lande igennem de studerende – både dem I modtager, og dem
der sendes ud

•

Potentielle nye medlemmer i værtsfamilierne – og potentielle medlemmer til
Rotex og senere Rotaract i de studerende

•

Tættere samarbejde med naboklubber (evt. AG området), fordi I hjælper
hinanden og dermed lærer hinanden at kende

Hvad støtter distriktet med?
Distrikt 1470 støtter med:
•
•

•
•
•
•

•
•

Ansøgere – ansøgning sker centralt i distriktet og fordeles til klubberne ud fra
geografi (klubberne kan også selv finde ansøgere)
Årlige counsellor møder (også for Protection officers) – for at vende status for de
studerende, regelsæt osv.
Sprogskole for de studerende vi tager imod (undtagen Grønland og Bormholm)
Forberedelsesaktiviteter for de studerende, der skal rejse ud (og deres familier);
familiebriefinger
Enkelte fælles aktiviteter for de studerende, vi modtager i klubberne
Koordinering med de andre distrikter i Multidistrikt Danmark – herunder også
afrejsebriefing og afterbriefing for danske studerende og intro-camp for de
udenlandske studerende.
Hvis der opstår problemer for/med de studerende (den udsendte eller den, I
modtager), som klubben ikke selv kan løse, så støtter distriktet med håndtering
Håndtering af advarsler og hjemsendelser (herunder også tidlig hjemrejse) skal ske i
samarbejde med distriktet

Der er behov for, at klubberne selv tager sig af mest muligt ift. både den studerende, der
sendes ud, og den som modtages!!

Hvor kan vi finde hjælp?
• www.1470.dk rummer vejledninger til:
–
–
–
–

Counsellor
Protection officer
Student
Værtsfamilier

• Samt på Rotary.dk – under menupunktet: Ungdomsudveksling:

Hvor kan vi finde hjælp?
Hvis stadig i tvivl – så kontakt distriktets
ungdomsudvalg:
– dc1470@rotary-yep.net - Distrikts Counsellor
– vdc-in1470@rotary-yep.net - Vice Distrikts Counsellor
& inboundsansvarlig
– adc-out1470@rotary-yep.net – Assisterende Districts
Counsellor, outboundsansvarlig
– adc-in1470@rotary-yep.net – Assisterende Districts
Counsellor, støtte ift. inbounds
– dpo1470@rotary-yep.net – Distrikts Protection Officer

