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SISSEJUHATUS
Lions-noortevahetus on programm, mis annab noortele võimaluse
avastada maailma. Vahetuse raames viibitakse peres ja kohalikus
rahvusvahelises noortelaagris. Programm sai alguse 1961. a Rootsis ja
praeguseks on see suurim Lions noorteprogramm. Igal aastal saab uue
kogemuse tuhandeid noori üle kogu maailma. Noortevahetuse juhtlause:
“Luua ja arendada inimeste üksteisemõistmist üle kogu maailma”.
Eestis

on

noortevahetus

toiminud

juba

meie

Lions-liikumise

algusaastatest alates. Oma panuse programmi anname iga-aastase
rahvusvahelise noortelaagri organiseerimisega, mis saab teoks tänu Eesti
lionite heale tahtele. Laager on toimunud 1994. aastast alates. Täname
kõiki Eesti lionsperesid, kes on võõrustanud noori üle kogu maailma.
D 120 Eesti Noortevahetustoimkond
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ABIKS VALIKU TEGEMISEL
 Sul on võimalik taotluses esitada kolm maaeelistust (peavad
olema erinevad riigid).
 Pea silmas, et kõik kolm eelistust on noortevahetustoimkonnale
valiku tegemisel võrdse kaaluga.
 Iga maa kohta esita oma laagrieelistused. Kui nimekirjas on
laagreid rohkem kui kaks, tuleb esitada kolm laagrieelistust.
 NB! Lõpliku laagri valiku otsustab vastuvõttev piirkond.
 Jälgi, et oleksid väljasõidu ajal sobivas vanuses (ei maksa esitada
taotlust, kui Sa ei mahu nõutud vanusepiiridesse).
 Jälgi, et Sinu keeleoskus oleks piisav edukaks osalemiseks
noortevahetuses (kui nõutud, esita vastav keeletõend).
 Veendu, et Sul on võimalik osaleda noortevahetuse kogu perioodi
vältel – varem/hiljem saabumine/lahkumine ei sobi.
 Tutvu transpordivõimalustega sihtkohta ja tagasi ning sellega
seonduvate kulutustega aegsasti.
 Tutvu konkreetse laagriga seotud muude kulutustega.
 Osale noortevahetusprogrammi tutvustaval kokkusaamisel, kus
selgitatakse väljasõiduvõimalusi, on võimalus tutvuda laagreid
tutvustavate brošüüridega ning kuulda vahetuid muljeid eelmise
aasta sõitjatelt.
 Lisainformatsiooni Lions noortelaagrite kohta leiad aadressil:

http://noortevahetus.lions.ee/
 Enne taotluse esitamist veendu, et Sul on võimalused, vahendid ja

tahtmine osaleda Lions noortevahetuses.
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KANDIDEERIMINE
 Noortelaagri kohale kandideerimiseks peab noor teda saatva Lions
klubi kaudu esitama motiveeritud taotluse.
 Taotlus tuleb esitada õigeaegselt.
 Taotlusel tuleb täita kõik väljad, eriline tähelepanu pöörata
järgmistele väljadele:
-

toimiv e-postiaadress

-

kandidaadi lühikirjeldus võõrkeeles (laagri ametlikus keeles)

-

motiveeritud põhjendus noortevahetuses osalemiseks

-

maa- ja laagrieelistused (iga maa kohta 3 laagrieelistust)

-

saatva Lions klubi korrektsed andmed

-

mitu noort kohustub klubi võõrustama

-

võõrustajate esialgsed andmed

 Kohtade

jaotusel

lähtub

noortevahetustoimkond

kindlaks

määratud valiku tegemise kriteeriumitest (vt. valiku tegemise
kriteeriumid).
 Kui kandidaat ei soovi talle määratud vahetuses osaleda, tuleb
sellest

teatada

10

päeva

jooksul

otsuse

avalikustamisest.

Hilisemale loobumisele võib järgneda karistus.
 Esialgsest kohtade jaotusest välja jäänud kandidaadid seatakse
pingeritta, mis on aluseks kohtade pakkumisele, kui mõni eelnev
kandidaat kohast loobub.
 Noortevahetustoimkond ei garanteeri kandidaadile tema valitud
laagrieelistust, lõpliku otsuse laagrikoha osas teeb vastuvõttev
piirkond.
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VALIKU TEGEMISE KRITEERIUMID
Valiku

kandidaatide

vahel

Noortevahetustoimkond

koos

teeb

Eesti

piirkonna

Lionspiirkonna

juhatuse

ja

D120

regioonide

esimeestega. Valiku tegemisel on määravaks järgmised kriteeriumid:
1. Õigeaegne taotluse esitamine.
2. Korrektselt täidetud ja motiveeritud taotluse esitamine.
3. Saatva klubi eelnev osalus noortevahetuses, nii klubi kui ka pere
tasandil (klubi väljasõidu- sissesõidu saldo).
4. Saatva klubi valmidus võõrustada sissesõitvaid noori käesoleval
aastal (vastuvõttev pere peab olema märgitud taotluses).
5. Saatva klubi korrektne osalemine Lions piirkonna töös (õigeaegne
aruannete esitamine, maksude tasumine jne).
6. Kandidaadi eelnev osalus noortevahetuses (eelistatakse Lions
noortevahetuses varem mitte osalenud kandidaate).
7. Sobiv

vanus

(taotleja

vanus

peab

mahtuma

nõutud

vanusepiiridesse).
8. Piisav keeleoskus.
9. Eesmärk on tulla vastu võimalikult paljudele noortele.
Pretensioonid valikute osas esitada kirjalikult noortevahetajale 10
päeva jooksul otsuse avalikustamisest.
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ASJAAJAMISE KORD
 Noortevahetajate seminaril sõlmitakse kokkulepped eelolevaks
aastaks.
 Noortevahetustoimkond avalikustab väljasõiduvõimaluste detailse
loetelu.
 Klubid esitavad oma kandidaatide taotlused laagrikohtadele eposti teel yce.estonia@gmail.com. Taotlus asub noortevahetuse
kodulehel: http://noortevahetus.lions.ee.
 Noortevahetustoimkond teeb valiku, avalikustab tulemused ja
saadab kandidaatidele meili teel noortevahetuse ankeedi.
 Kandidaat täidab ankeedil nõutud väljad ja saadab e-posti teel
yce.estonia@gmail.com.
 Noortevahetustoimkond saadab kandidaadile e-posti teel kinnituse
ankeedi laekumisest.
 Ankeet

edastatakse

noortevahetaja

poolt

e-posti

teel

vastuvõtvale piirkonnale.
 Vastuvõttev piirkond kinnitab/ei kinnita kandidaadi laagrisse.
 Positiivse vastuse korral saadab kandidaat e-posti teel fotod
endast ja perest ning kirja „Dear Unknown Host Family“; trükib
ankeedi A4 paberile, kogub ankeedile enda, vanema ja klubi
noortevahetaja allkirjad ning saadab lihtkirjana:
Margus Malla
75001 Saku Põllu 1-21
 Noortevahetustoimkond saadab ankeedi koos fotode ja „Dear
Unknown

Host

Family“

kirjaga

vastuvõtva

piirkonna

noortevahetajale.
 Väljasõitja saab vastuvõtvalt piirkonnalt detailse vajaliku info
(saabumise/lahkumise aeg ja koht, vastuvõttev pere jne).
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TÄHTAJAD
 November - noortevahetustoimkond avalikustab olemasolevate
väljasõiduvõimaluste detailse loetelu.
 Detsember - klubid esitavad oma kandidaadid laagrikohtadele.
 Jaanuar

-

noortevahetustoimkond

teeb

valiku,

avalikustab

tulemused ja korraldab järelkonkursi vabade kohtade olemasolul.
 Veebruar - kandidaatide 3 allkirjaga ankeetide laekumine
lihtkirjana, ankeedid edastatakse vastuvõtvale piirkonnale.
 Märts – kandidaatide laagritesse kinnitamine või keeldumine.
 Aprill - vastuvõtja edastab saabumise/lahkumise aja ja koha,
kandidaat esitab lennukipiletite ja kindlustuspoliisi koopiad.
 Mai - vastuvõtja edastab võõrustaja andmed.
 10 päeva otsus(t)e avalikustamisest – pretensioonide esitamine
valikute osas, kohast loobumine karistuseta.
 14 päeva otsuse avalikustamisest – kandidaatide ankeetide
laekumine e-postiga.
NB! Täpsemad tähtajad avalikustatakse konkursi alguses noortevahetuse
kodulehel: http://noortevahetus.lions.ee.
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TÄHTAEGADEST KINNIPIDAMINE JA VÕIMALIKUD KARISTUSED
 Taotlused ja ankeedid tuleb esitada õigeaegselt, hilinenud
taotlusi ja ankeete ei aktsepteerita!
 Palume esitada info sujuvaks laekumiseks funktsioneeriva epostiaadressi (võimalusel mitte hotmail/yahoo).
 Noortevahetustoimkond ei vastuta, kui info ei jõua e-posti teel
kohale kandidaadist tulenevatel põhjustel (postkast täis, kiri
liigitatakse automaatselt spam`iks vms.).
 Kui kandidaat ei soovi talle määratud vahetuses osaleda, tuleb
sellest

teatada

10

päeva

jooksul

otsuse

avalikustamisest.

Hilisemale loobumisele võib järgneda karistus.
 Kui kandidaat ei saada e-posti teel noortevahetajale esialgset
ankeeti õigeaegselt, loetakse kandidaat kohast loobunuks ning
õiguse

konkreetsele

kohale

kandideerimiseks saab

esimene

pingereast väljajäänud kandidaat.
 Karistatav on, kui kandidaat loobub kohast “viimasel minutil” ning
loobumiseks puudub mõjuv põhjus. Enamasti tuleb tasuda
laagrimaks.
 Kohast mittemõjuvatel põhjustel loobunud kandidaadi klubile
märgitakse väljasõidu-sissesõidu saldole lisaks –1 iga loobunud
kandidaadi kohta.
 Juhul kui klubis esineb loobumisi, hilinemisi jms korduvalt (2
aastat järjest), on noortevahetustoimkonnal õigus peatada klubi
osalemine programmis 1 aastaks.
 Otsuse klubi karistuse osas teeb noortevahetustoimkond teatavaks
piirkonna laiendatud juhatuse koosolekul augustis. Pretensioone
võib esitada kirjalikult noortevahetajale 1 kuu jooksul otsuse
avalikustamisest.
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KASULIKUD LINGID

Eesti noortevahetus:
http://noortevahetus.lions.ee

Euroopa noortevahetus:
http://www.yce-europe.eu

Lions Youth Exchange Program:
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/planningprojects/youth/youth-camps-and-exchange/

Lions Youth Exchange Visitor Guide:
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/ye101.pdf

Lions Youth Exchange Host Family Guide:
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/ye102.pdf

Lions International Youth Camps:
http://members.lionsclubs.org/EN/serve/youth/youth-campsexchange/yce-directory.php
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KONTAKT
D120 ESTONIA noortevahetustoimkond
yce.estonia@gmail.com
YEC MARGUS MALLA
Tel: +372 5177485
margus@kaidukorraldaja.ee
Assistant YEC DORIS REVA
Tel: +372 5225947
doris.reva@gmail.com

Eesti Lions piirkond kontakteerub iga väljasõitja ja võõrustajaga uuesti
noortevahetuse hooaja lõpus tagasiside saamiseks.
Täname teid, et aitate kaasa suhete loomisel noorte vahel üle kogu
maailma!
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