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KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

•

MIS ON LIONS NOORTEVAHETUS?

Rahvusvahelise lionsliikumise üks lahutamatuid osasid on Lions noortevahetuse programm (ingl.
k Lions Youth Camp & Exchange Program), mis on suurimaks noortele suunatud programmiks
Lions organisatsiooni raames. Programm sai alguse 1961. a. Rootsis ning igal aastal saab uue
kogemuse tuhandeid noori üle maailma. Lions noortevahetus hõlmab kohalikus peres viibimist
ning noortelaagris osalemist. Osalemine programmis annab võimaluse näha maailma, tutvuda
uute inimestega, sihtkohariigi eluolu, kultuuri ja traditsioonidega. Tegemist ei ole turismireisiga,
vaid kultuurivahetusega, mille eesmärki iseloomustab Lions noortevahetuse juhtlause: „Luua ja
arendada inimeste üksteisemõistmist üle kogu maailma“.
Rahvusvaheline Lions noortelaager toimub alates 1994. a. ka Eestis. Igal aastal osaleb Lions
noortevahetuses umbes 40 Eesti noort, Eesti laagris kuni 25 noort erinevatest riikidest.
•

KUI KAUA VAHETUSPROGRAMM KESTAB?

Reeglina on noortevahetuse programmi kestuseks kolm nädalat (peres viibimine üks nädal +
laager kaks nädalat), kaugemate sihtkohtade (nt Austraalia, Jaapan, USA) puhul kuni viis
nädalat. Vaata täpsemalt „Sihtkohad 2013“.
•

MILLISED KULUD TULEB OSALEJAL KANDA?

Reeglina tuleb noorel tasuda transpordikulud sihtkohta ja tagasi, tervise-, reisi- ja
vastutuskindlustuse maksumus ja taskuraha isiklikeks kulutusteks. Peres viibimine ja
noortelaagris osalemine toimub vastuvõtva Lions-piirkonna kulul. Kõik muud võimalikud kulutused
(laagrimaks, sisetranspordikulu jne) sõltuvad konkreetsest laagrist. Vaata täpsemalt „Sihtkohad
2013“.
•

KES SAAVAD OSALEDA LIONS NOORTEVAHETUSES?

Lions noortevahetuses võivad osaleda kõik Eesti noored, kellel on olemas tahtmine, võimalus ja
vahendid programmis osalemiseks ning kes vastavad sihtkohariigi poolt seatud tingimustele
vanuse, keeleoskuse, huvide, oskuste jms osas (vt „Sihtkohad 2013“) ja kelle kandidatuuri
programmis osalemiseks toetab üks Eesti Lions-klubi. Lions noortevahetuses osalemiseks ei pea
noor või tema vanemad olema LEO-klubi või Lions-klubi liikmed.
•

KAS LIONS NOORTEVAHETUSES OSALEMISEKS PEAB OLEMA LIITUNUD LIONSvõi LEO-KLUBIGA?

Lions noortevahetuses osalemiseks ei pea noor või tema (vana)vanemad olema LEO-klubi või
Lions-klubi liikmed. Küll aga saab noore kandidatuuri programmis osalemiseks üles seada vaid
Lions-klubi, mitte noor isiklikult.

•

KUIDAS KANDIDEERIDA LIONS NOORTEVAHETUSE PROGRAMMI?

Kandideerimiseks on vaja vastata Lions noortevahetuse kandidaadile esitatavatele nõuetele (vt
erinõuded (vanus, keeleoskus jms) laagrikirjelduste juures „Sihtkohad 2013“) ning korrektselt ära
täita kodulehel olev taotlus ja saata see õigeaegselt taotlusel märgitud e-posti aadressile.
Taotlusel on vaja täita ka saatva Lions-klubi andmed. Saatev Lions-klubi on see Lions-klubi, kes
esitab noore kandidatuuri konkursile kinnitades sellega, et noor on sobiv Lions noortevahetuse
programmis osalema.
•

KUIDAS ESITADA TAOTLUST?

Taotlus tuleb saata Noortevahetustoimkonna e-posti aadressile yce.estonia(at)gmail.com
kindlaks määratud tähtajaks (vt lähemalt „Tähtajad 2013“). Taotlust ei pea allkirjastama. Taotlusel
tuleb täita kõik väljad. Taotlus aktsepteeritakse vaid juhul, kui see on nõuetekohaselt edastatud:
1) taotluse edastab Noortevahetustoimkonnale saatva Lions-klubi president või noortevahetaja;
või 2) taotluse edastab Noortevahetustoimkonnale noor, saates taotluse samaaegselt (s.o koopia
saadetavast e-kirjast) ka Lions-klubi presidendile või noortevahetajale. Kui noor saadab taotluse
e-kirja teel Noortevahetustoimkonnale, kuid ei lisa kirja saajateks saatva Lions-klubi presidenti või
noortevahetajat, siis ei ole taotlus Noortevahetustoimkonnale nõuetekohaselt esitatud ning
taotlust ei aktsepteerita.
•

KUIDAS LEIDA SAATEV LIONS-KLUBI?

Eesti Lions-klubide andmed leiab kodulehelt www.lions.ee. Soovitatav on alustada oma
kodupiirkonna Lions-klubidest. Kuna saatev Lions-klubi kohustub iga väljasõitva noore kohta
vastu võõrustama ühte Eesti Lions noortelaagris osalevat välisnoort, siis on saatva Lions-klubi
leidmine kindlasti lihtsam juhul, kui noor ja tema pere on ise valmis oma peres välisnoort
võõrustama (seda võib teha samal suvel, mil noor välja sõidab või sellest järgmisel suvel).
Võõrustava pere kohustuseks on katta välisnoore elementaarsed kulutused, so transport
(kohapeal), majutus, toitlustus ning sissepääsud muuseumide, ürituste jms külastamisel.
•

KAS LIONS NOORTEVAHETUSES
VÕÕRUSTADA VÄLISNOORT?

OSALEJAL

ON

KOHUSTUS

VASTU

Kohustus vastu võõrustada Eesti Lions noortelaagris osalevat välisnoort on Lions-klubil iga Eesti
noore kohta, kes programmis osaleb. Reeglina on saatva Lions-klubi ja väljasõitva noore vahel
siiski kokkulepe, et selle kohustuse täidab väljasõitva noore pere. Välisnoort tuleb võõrustada
väljasõiduga samal või sellele järgneval aastal. Välisnoort võib võõrustada ka väljasõidule
eelneval aastal, mis tagab noorele koha programmis osalemiseks.
•

ESITASIN TAOTLUSE, MIS EDASI?

Taotluse esitamisel saadab Noortevahetustoimkond taotluse esitajale vastu e-kirja taotluse
aktsepteerimise kohta. Konkursi tulemused avalikustab Noortevahetustoimkond ettemääratud
kuupäeval (vt „Tähtajad 2013“), saates kõikidele taotluse esitajatele vastavasisulise e-kirja. Kui
noor osutus valituks Lions noortelaagri kohale, võetakse noorega ühendust ja saadetakse
edasised juhised.

