Mitt år i Argentina är en av dom bästa sakerna som hänt i mitt liv. Jag tar
verkligen med mig ALLA erfarenheterna vidare i livet, både bra och dåliga. Jag
lärde mig så himla mycket under mitt år borta och det har nog delvis format
mig som person. Jag skulle VERKLIGEN rekommendera alla som får chansen att
ta den! Gör det! Alla som gör det kommer tacka sig själva i framtiden.
Malin Saine, utbyteselev i Argentina 2012-13
Det är en unik chans att få ta del av en vardag i en annan familj, ett annat land,
en annan kultur. Jag har verkligen fått mer perspektiv på saker genom att
tillbringa ett av mina uppväxtår i USA. Jag har fortfarande kontakt med några
familjer via Facebook och gemenskapen kommer alltid att finnas där både med
mina familjer, landet och Rotary.
Erica Scott, utbyteselev i Ohio, USA 1988-89
Det är så givande att lära känna en ung person från en annan kultur genom att
vara värdfamilj. Inom någon vecka är de redan en familjemedlem som delar vår
vardag. Våra barn fick nya storasystrar och deras ögon har öppnats för nya
kulturer och traditioner. Det är en livslång bekantskap och lika mycket som du
ger får du absolut tillbaka. Det är så otroligt roligt att fler borde ta vara på
chansen.
Hanna Hagmark-Cooper, värdmamma till Nicole (Mexico), Sol (Argentina) och
Alison (Sydafrika)
Att vistas utomlands ett år på Åland var en av de mest berikande upplevelserna
i mitt liv. Familjerna jag bodde i vara varma, välkomnande och de hjälpte mig
att helt komma in i både språket och kulturen. Rotary programmet hjälpte en
mycket blyg ung flicka att bli trygg och bekväm i nya situationer och tog fram
hennes styrkor.
Melissa Frank från Ohio, USA 1989-90
Det bästa med att vara utbyteselev på Åland för mig var de underbara vänner
som jag träffade och de fyra fantastiska familjer som välkomnade mig som
medlem! Att få leva på en sådan vacker ö var grädde på moset! Mina vänner,
familjer och Åland kommer alltid inta en speciell plats i mitt hjärta. Vi har ett
talesätt här i Kanada "Hemma är där hjärtat är." Åland kommer alltid att vara
ett andra hem för mig.
Colleen Fong från Toronto, Kanada 1987-88
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Utbytesverksamheten i Mariehamns Rotary

Utbyteselev

Det unika med vår utbytesverksamhet är att det sker inom Rotary
gemenskapen. Det ger en större trygghet för dig som elev, men
innebär samtidigt ett ansvar och en roll i vårt utbyte av kulturer där
du förväntas vara en ambassadör för ditt land.

Vi vänder oss till 16-18 åriga ungdomar som går i gymnasiet eller
motsvarande nivå och har egenskaper som passar en Rotaryambassadör. Det är viktigt att initiativet till utbytet kommer från dig
själv och att du är motiverad. Du behöver vara nyfiken,
anpassningsbar, stresstålig och självständig. Tänk på att du kommer
att vara borta ett år i en helt ny miljö och med helt nya människor.

Varje år ger Mariehamns Rotaryklubb åländska ungdomar
möjligheten att genom vårt utbyte få bo och leva utomlands i familjer
knutna till vårt internationella nätverk inom Rotary. Vi tar samtidigt
emot en person från ett annat land som i sin tur får möjligheten att
bo ett år på Åland. Gemensamt är att både du som åker utomlands
och den som kommer till Åland bor tryggt hemma hos olika
värdfamiljer, går i lokal skola och träffar internationella vänner för
livet.
Tänkt i ett vidare perspektiv befrämjar vi med vår ungdomsutbytesverksamhet internationell förståelse och vänskap för vår egen del.
Grundprincipen för internationellt samförstånd anknyter sig till just
detta; att motverka fördomar, inventera och reflektera invanda
tankesätt och ge oss en ny inställning till andra nationaliteter.

En sak är säker - det blir ett minne för både utbyteseleven, vänner,
värdfamiljer och Rotaryklubben för livet.

Under september sätts processen igång för att hitta en lämplig
utbyteselev som åker iväg därpå följande höst. Information om hur
man ansöker finns på hemsidorna. Där hittar du även information om
kostnaderna för utbytesåret. En förutsättning för att vi skall kunna ta
emot och skicka en utbyteselev är att vi har värdfamiljer för den som
kommer hit. Du och din familj behöver också vara villiga att någon
gång vara värdfamilj för de som kommer hit.

Värdfamilj
Rotary ungdomsutbytets målsättning är internationellt samförstånd
genom familjekontakter. Avsikten är att lära ut den egna kulturen åt
ungdomen såsom den framstår i det vardagliga livet. Att tjänstgöra
som värdfamilj är en erfarenhet för varje medlem av värdfamiljen.
En Rotary utbyteselev har under årets lopp 3-4 värdfamiljer.
Värdfamiljens uppgift är inte komplicerad.

Mer info och kontakt
www.mariehamnsrotary.com & www.ryefinland.com
Ungdomsutbytesteamet:
niklas.karlman@regeringen.ax & anna.dahlman@aland.net
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Ta eleven till ditt hem som en ny familjemedlem.
Stöd elevens skolgång och språkinlärning
Kräv samma skyldigheter och uppgifter i hemmet som av övriga
Hjälp eleven att hitta sällskap i samma ålder
Förstå kulturdifferenser och var själv färdig att tänka om
Se till att eleven reserverar tid för Rotaryförpliktelser

Som en familj sa: ”Öppna ditt hjärta. Det övriga sköter sig själv.”

