
MIĘDZYNARODOWA 

WYMIANA MŁODZIEŻY 



PROGRAM ROTARY  

YOUTH EXCHANGE (RYE) 

• Początki w latach 20-tych ubiegłego 

wieku 

• Obecnie ponad 8 tysięcy młodych ludzi 

udaje się do ponad 80 krajów w ramach 

programu 

 



PROGRAM ROTARY  

YOUTH EXCHANGE (RYE) 

• Promocja międzynarodowego 

zrozumienia i pokoju 

• Okazja do poznania nowych kultur, nauki 

języka i rozwoju osobistego młodych 

ludzi 

 



WYMIANA  

KRÓTKOTERMINOWA: 

• Pobyt wypoczynkowy, często w formie 

obozu 

• Wiek uczestników 16-24 lata 

• Czas trwania: ok. 10-21 dni w okresie 

wakacyjnym 

• Zdarzają się zaproszenia na obozy 

zimowe 

 



WYMIANA  

KRÓTKOTERMINOWA: 

Koszty pokrywane przez uczestnika: 

– Opłata aplikacyjna 350zł (w przypadku 

niezakwalifikowania kandydata lub jego własnej rezygnacji 

zwrotowi podlega kwota 300zł) 

– Dojazd i powrót 

– Ubezpieczenie 

– Kieszonkowe uczestnika 

 

POZOSTAŁE KOSZTY POKRYWAJĄ ORGANIZATORZY. 



WYMIANA  

KRÓTKOTERMINOWA: 
KONKURS dla Uczniów- Autor najwyżej ocenionego eseju zostanie nagrodzony 
bezpłatnym wyjazdem na jeden z europejskich, wakacyjnych obozów rotariańskich, 
organizowanych w lipcu i sierpniu 2014 r. 

Temat: 
„Czego oczekuję od międzynarodowych spotkań młodzieży? Czy 
kontakty z młodymi ludźmi z innych kontynentów mogą mieć wpływ na 
moje życiowe decyzje? Napisz esej na podstawie programów 
międzynarodowej wymiany młodzieżowej Rotary International” 

 

Prace w formie elektronicznej proszę przesyłać do 31 grudnia 2013 r. na 
adres: robert@gorbat.pl.  

Jako konsultanci mogą służyć dwaj uczniowie II LO, mający już za sobą 
udział w rotariańskiej wymianie młodzieżowej:  

Przemysław Gorbat z klasy II e  

Tobiasz Przybył z klasy I f.  



WYMIANA  

DŁUGOTERMINOWA: 

• Wiek uczestników: 16-18 lat 

• Wyjazd na okres roku szkolnego (wyjazd 

w sierpniu, powrót w czerwcu roku 

następnego) 

 

 

 



WYMIANA  

DŁUGOTERMINOWA: 

• Klub wysyłając swojego studenta 

zobowiązuje się do przyjęcia studenta z 

innego kraju 

• Kierunki wyjazdów – głównie kraje 

spoza Europy 

 

 



WYMIANA  

DŁUGOTERMINOWA: 

• zakwaterowanie u rodzin rotariańskich lub 

innych wybranych przez Klub Rotary 

• Zapewnione wyżywienie i udział w życiu 

rodzinnym i środowiskowym rodziny 

• Uczęszczanie do miejscowej szkoły (opłacanej 

przez Klub w razie takiej potrzeby) 

• Kieszonkowe od Klubu (ok.200zł/m-ąc) 

Życie studenta na wymianie 



WYMIANA  

DŁUGOTERMINOWA: 

• Podróż (bilety lotnicze i wiza) 

• Pełne ubezpieczenie  

    (zdrowotne, wypadkowe, turystyczne i majątkowe) 

• Opłata dystryktalna 990zł 

• Uczestnictwo w 2-dniowym spotkaniu 

preorientacyjnym (250zł) 

• Drobne upominki, opłaty za spotkania i ewentualne 

wycieczki w kraju pobytu 

Koszty ponoszone przez uczestnika: 



WYMIANA  

DŁUGOTERMINOWA: 

• Poznanie kultury i obyczajów innego kraju 

• Nauka języka obcego w naturalnym 

środowisku 

• Uczestnictwo w różnych kursach 

kwalifikacyjnych 

• Podróże 

• Nowe, międzynarodowe znajomości i 

przyjaźnie 

 

Korzyści dla uczestnika: 



WYMIANA  

DŁUGOTERMINOWA 

• Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia u 2-4 rodzin w 

czasie pobytu 

• Organizacja i sfinansowanie nauki języka polskiego 

• Wypłata kieszonkowego w wysokości ok. 200zł/m-ąc (z kwoty 

uprzednio zdeponowanej przez rodziców osoby wyjeżdżającej) 

• Zapewnienie szkoły wg możliwości lokalnych 

• Pokrycie kosztów uczestnictwa w 4 obowiązkowych 

imprezach dystryktalnych 

• Wyznaczenie każdemu uczniowi doradcy 

Obowiązki Klubu wobec ucznia przyjeżdżającego: 



MIĘDZYNARODOWA WYMIANA 

MŁODZIEŻY 

Więcej informacji na stronach: 
1. Strona główna Klubu ROTARY: 

http://www.rotary.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&i

d=60&Itemid=44 

2. Strona gorzowskiego Klubu: 

http://www.gorzow.rotary.org.pl/rye,419.html 

Dziękujemy za uwagę 
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