NUORISOVAIHDON VAIHEITA 2019-2020

Nuorisovaihto on vuorovaikutteista; Suomesta lähteen vuosittain noin 130-150 nuorta
vaihtoon ja Suomeen tulee vastaava määrä nuoria. Tarvitaan siis nuoria lähettäviä
klubeja ja klubien hankkimia isäntäperheitä saapuville 17-21 -vuotiaille nuorille.
Klubien tehtävät





Nuorisovaihdon yhteyshenkilö: klubissa tehtävään nimetty, muuten presidentti
Hankkia tai ottaa vastaan nuorten hakemukset nuorisovaihtoon
Hankkia isäntäperhe vastavuoroisesti Suomeen vaihtoon tulevalle nuorelle
Perheelle lähetetään Isäntäperhelomake ja ohjeet, luotettavuus varmistetaan
tapaamisilla ja/tai suosituksilla

Loka-joulukuu 2019









Ilmoitukset paikallisissa lukioissa ja muualla, missä viesti tavoittaa nuoret
Sähköinen viestintä
Yhteiset haut toiminta-alueen klubien kanssa
Tavata nuori ja perhe hakemuksen täyttämisen yhteydessä
Tarkistaa nuoren valmiudet matkustaa yksin, vaikka valvotusti
Sopia perheen kanssa matkakustannusten mahdollisesta tuesta
Huolehtii, että hakemuslomakkeen jokainen kohta on asianmukaisesti täytetty
Huolehtii, että isäntäperheprosessi etenee

Hakemuksen käsittelyä
 Täytetty vaihtohakemus lähetetään piirin nuorisovaihdon yhteyshenkilölle
(YCEC) 15.12.2019 mennessä
 Tarkastettu ja numeroitu hakemus palautetaan klubille
 Nuori valmistautuu lähettämään vaaditut liitteet, tarvittaessa klubi ohjeistaa ja
varmistaa liitteiden laadun. Nuori voi lähettää liitteet suoraan YCEC:lle
 Klubin edustaja hakee allekirjoitussivulle vaadittavat allekirjoitukset (nuori,
huoltaja, klubin edustaja)
 Allekirjoitussivu lähetetään YCEC:lle skannattuna tai postitse mahdollisimman
pian
 Klubi maksaa lähtevän nuoren ”reppumaksun” 60 e Suomen Lions-liiton
päätilille 31.12.2019 mennessä FI02 2084 1800 0279 33.

Kohdemaavalinnat ja seuranta
Tammi-helmikuu 2020
 Piirien nuorisovaihtohenkilöt (YCEC) kokoontuvat tammi-helmikuun
vaihteessa jakamaan käytettävissä olevat eri kohdemaiden paikat tasapuolisesti
koko Suomessa ja nuorten toiveita noudattaen
 YCEC ilmoittaa klubeille ja nuorille valitun kohdemaaehdotuksen helmikuussa
 Klubit varmistavat, että nuori ottaa vastaan ehdotetun kohteen ja on
vahvistanut sen YCEC:lle
 Klubit voivat sopia tarkemmin klubin tuen määrästä matkan kustannuksiin (eri
matkakohteiden kustannukset vaihtelevat suuresti)
Maalis-huhtikuu/toukokuu 2020
 Kohdemaat on jaettu eri piireille, joiden YCEC:t vastaavat koko maan
lähtijöistä
 YCEC:t lähettävät hakemukset ja liitteet kohdemaihin viimeistään
maaliskuussa
 Kohdemaat lähettävä hyväksymiskirjeet nuorille ja lähettävälle nuorisovaihdon
edustajalle (YCEC)
 Nuoret voivat varata itsenäisesti lennot annettujen ohjeiden ja aikataulujen
mukaan, tarvittaessa klubi neuvoo (ei AU, NZ, JP)
 Klubit voivat kutsua nuoren kokoukseensa tutustumaan Lions- ja
klubitoimintaan
 Lähettää viimeistään huhtikuussa isäntäperheen hakemuslomakkeen YCEC:lle
Kesä-heinäkuu/elokuu 2020
 Kesäkuun alussa infotilaisuus lähteville nuorille, huoltajille ja klubeille
 Nuorten matkat ajoittuvat kesäkuun lopusta elokuun alkuun kohdemaasta
riippuen
Elo-syyskuu 2020
 Klubit saavat palautteet nuorten matkakokemuksista ( ei 100 %)
 Klubit voivat kutsua nuoren kertomaan matkastaa klubikokoukseen
Lokakuu 2020
 Uusi kierros käynnistyy kaudelle 2020-2021

