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Muuda maailm oma koduks
Minu laps läheb vahetusaastale! See on üheaegselt
uskumatu, aga ka väga uhke tunne. Uskumatu esmalt
seetõttu, et soov vahetusaastale minna tuli temalt
endalt ning teisalt, et suutsime koos läbi närida kogu
programmi taotlusprotsessist. Vahepeal oli küll minul
lapsevanemana tunne, et järg on täiesti kadunud.
Õnneks laps hoidis asju ohjes ning minu ülesanne oli
olla toeks ja taustajõuks.

Uhke olen tunde üle, et poisist on saanud noormees.
Noormees, kes on vastu võtnud oma senise elu
tähtsama otsuse ja selle õnnestumise nimel pidanud
ka pingutama. Mul on hea meel juba praegu,
enne vahetusaasta algust, näha, et tegemist on
programmiga, mis on avardanud tema silmaringi ja
kasvatanud iseseisvust. Jään põnevusega ootama
aega, kui ta vahetusaastalt naaseb.

„Head teed!“
Foto: Airika Torn

Õnnelik lapsevanem
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Miks valida vahetusaastale minek
YFU vahendusel?
YFU väärtused

Motiveeritud vahetuspered

YFU on uks avatud ja kaasavasse maailma. Meiega muudad
maailma oma koduks välismaal õppides, vahetusõpilast
vastu võttes, vabatahtlikuna või toetajana panustades.
YFU organisatsioonil on kogemusi aastakümnetest,
rahvusvaheline koostöövõrgustik ja programmide
toetussüsteem, mis tagavad eduka vahetusaasta ja
positiivse kogemuse jätkumise kogu eluks.

Perekond, kes võtab oma koju vahetusõpilase, on
motiveeritud jagama oma kodumaa kultuuri ning kombeid.
Vahetuspere on uuele pereliikmele terve aasta vältel
toeks nii muredes kui rõõmudes. YFU vahetuspered on
vabatahtlikud, vahetuspereks olemise eest peredele
raha ei maksta. Teha midagi selle eest tasu saamata see annab uue kogemuse ja ka uued kontaktid teiste
vahetusperedega.

Turvalisus ja tugisüsteem
YFU rahvusvaheliste nõuete järgi on igal
vahetusprogrammis osaleval õpilasel õigus tugiisikule,
kes on telefonikõne kaugusel ja kellega saab jagada kõiki
oma rõõme ja muresid. Tugiisikud on YFU kogemusega
ja vastava koolituse saanud YFU vabatahtlikud.
Vahetusprogrammi jooksul on ka lapsevanematel alati
võimalus YFU Eesti esindajaga ühendust võtta ja teiste
lapsevanematega kogemuste vahetamiseks suhelda.

„YFU pakkus minu lapse vahetusaastal
väga head tugisusteemi, üheski mures
ei jäänud laps üksi ja alati leiti kiirelt
hea lahendus“

Avatud koolid
Koolid arvestavad, et õpilane on teisest kultuurist ning
keeleoskuse puudumisse suhtutakse mõistvalt. YFU
monitoorib õppe- ja sisseelamisprotsessi ning suhtleb
koolidega, et õpilaste kohanemine oleks võimalikult
probleemidevaba ja sujuks hästi.

Seminarid lapsele ja laspsevanematele
Vähemalt kaks korda aastas saavad kokku kõik
lapsevanemad, kelle lapsed on parasjagu vahetusaastal.
Kokkusaamistel jagame näpunäiteid, kuidas lapsega aasta
jooksul suhelda, kuidas vajadusel distantsilt toeks olla,
kuidas käituda, kui lapsel on koduigatsus jne. Õpilastele
toimuvad vahetusaasta jooksul orientatsioonikohtumised,
mille eesmärk on neid parimal võimalikul moel aastaks
ette valmistada, selle vältel tuge pakkuda ning aidata
kogetut lahti mõtestada.

Margit, Lapsevanem

Foto: YFU meediakogu
4

Muuda maailm oma koduks

Milline on vahetusaasta YFUga?
Vahetusaasta pakub noorele inimesele võimaluse elada
teises kultuuris sarnaselt sealsete kohalike noortega,
õpetades selle kogemuse kaudu kultuuridevahelist
üksteisemõistmist, kohalikku keelt ning tõstes noore
enesekindlust uutes olukordades toimetulekuks.
Väljaspool oma tavapärast elu muutub noor inimene
iseseisvamaks ja teadlikumaks oma tugevustest ja
nõrkustest, õpib arvestama uute traditsioonide, kommete
ja temperamentidega. Vahetusaasta on proovikivi, mis
arendab enesedistsipliini ja kohusetunnet.

Vahetusaasta vältel elavad noored kohalikes peredes. Selle
aja jooksul varustab pere õpilast kõige eluks vajalikuga
(magamis- ja õppimiskoht, söök kolm korda päevas,
osalemine tavategevustes koos perega), kuid ei ole
kohustatud tasuma meelelahutuse (näiteks väljasõidud,
hobiringid) ega muude tarvete eest (näiteks riided).
Ühtlasi on pere õpilasele vahetusaasta jooksul moraalseks
ning emotsionaalseks toeks ja abistab teda uue kultuuriga
kohanemisel. Kõik pered on hoolikalt valitud, lähtudes YFU
väärtustest ning nõuetest.

YFU pakub haridusprogrammi, mis tähendab, et
vahetusaastal olles osalevad õpilased sarnaselt kohalike
noortega õppetöös, neil on kohustus käia koolis nagu
kohalikel noortelgi. Esialgu on põhirõhk keeleõppel. Aasta
jooksul suureneb õpilase koormus kooskõlas saavutatud
keeletasemega. YFU programmi raames klassi lõpetamine
tunnistusega ei ole üldjuhul võimalik ning vahetusaastalt
naastes jätkatakse reeglina formaalharidusteed pooleli
jäänud kohalt. Koolide ja õpilase vahelisi erikokkuleppeid
(ainete ülekandmine jm.) on võimalik teha omal
initsiatiivil.

Kõikide YFU organisatsioonide vahel on kokku lepitud
reeglid, mida õpilased peavad vahetusaasta raames
järgima - YFU Basic Standards (näiteks ei tohi kasutada
narkootikume/alkoholi/tubakatooteid, harrastada
ekstreemsporti, puududa koolist jne).

Foto: YFU meediakogu
Foto: YFU meediakogu

Foto: YFU meediakogu

Kuidas vahetusõpilaseks saada?

1. Esita taotlusdokumendid
ankeet, motivatsioonikiri, hinnete ülevaade
ning taotlusmaksu maksekinnitus. Saad kutse
valimispäevale.

3. Lepinguvestlus
saa infot riikide, programmi ning
lepingutingimuste kohta. Lepinguvestluse järgselt
on võimalik sõlmida YFUga leping soovitud
sihtriiki

2. Valimispäev
üritus, mille käigus hinnatakse õpilase
sobivust vahetusõpilaseks hakkamiseks

4. Ettevalmistus
vahetusaastaks
rahvusvahelise faili täitmine,
kodugrupid, eelorientatsioon jm.

5. Vahetusaastale
minek
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Kuidas vahetusaastat rahastada?
Enne lepingu sõlmimist tuleb perel ühiselt läbi mõelda
vahetusaastaga kaasnevad rahalised kohustused: millisel
määral on perel võimalik vahetusaastat rahastada
ning milline summa tuleks leida muul viisil (sponsorid,
stipendium, sugulased-tuttavad, laen vms). Tuleb silmas
pidada, et lepingu sõlmimine tähendab finantsiliste
kohustuste võtmist. Et vahetusaasta ei jääks rahaliste
takistuste tõttu kättesaamatuks, pakub YFU Eesti erinevaid
vahetusaasta rahastamise võimalusi.

STIPENDIUM
Stipendiumile kandideerimise reelitega palume
tutvuda meie kodulehel: www.yfu.ee/stipendiumilekandideerimine
Stipendiumid jäävad üldjuhul vahemikku 1000-2000
eurot ning need pannakse välja nii YFU Eesti kui ka meie
koostööpartnerite poolt (Sorainen Advokaadibüroo, GO
Travel, Estravel, OÜ NG Investeeringud, LHV Pank, jt.).
Aastas on kolm stipendiumivooru. Stipendiumikomisjoni
kuuluvad YFU Eesti nõukogu liikmed. Kandidaatide
vahel valiku langetamisel hinnatakse ennekõike õpilase
motivatsiooni, ootusi vahetusaastale, tema õppeedukust
ja majanduslikku olukorda.
Tasub uurida ka teisi stipendiumite saamise võimalusi,
lähemalt: www.rajaleidja.ee/stipendiumid

TOETAJATE OTSIMINE
YFU Eesti on YFU ülemaailmsete organisatsioonide
võrgustikus ainuke, kes pakub õpilastele toetajate otsimise
koolitust. Koolitusel saavad osaleda kõik õpilased,
kes on läbinud vähemalt Valimispäeva. Soovi korral on
võimalus kuulajana osaleda ka lapsevanematel ning teistel
huvilistel. Koolitust viivad läbi endised vahetusõpilased,
kes on ise edukalt toetajaid otsinud ja leidnud.
Suurema osalejate arvuga koolitustesse on kaasatud ka
külalisesinejad ettevõtetest ning organisatsioonidest,
kellel on kogemusi toetuste jagamisel. Pärast koolitust
pakume vajadusel õpilastele toetajate otsimisel tuge ja
nõu.

LAEN

Kõik Eestis tegutsevad pangad pakuvad väikelaenu,
millega on võimalik teatud määral vahetusaastat
rahastada. YFU Eestil on koostöö LHV Pangaga, kes pakub
meie vahetusõpilaste vanematele soodsat intressi alates
14%. Küsi lisainfot LHV Panga eralaenu tootejuhilt: Marju
Raudsepp, T 680 0423, marju.raudsepp@lhv.ee.
Kindlasti maini, et jutt on YFU pakkumisest. Koos
leiame teie perele kõige sobivama lahenduse!

YFU vahetusaasta kulude jagunemise ülevaade

45%
vastuvõtva

27%
saatva maa

maa kulud

kulud

8%
rahvusvaheline
kordinatsioon

Õpilaste ja vahetusperede toetamine,
seminaride ja koolituste korraldamine,
vabatahtlike ettevalmistus.

YFU rahvusvahelise
võrgustiku arengu ja
jätkusuutlikuse toetus
ning stipendiumifond.

9%
kindlustus
Tervise-, õnnetusjuhtumi- ning vastutuskindlustus. Vajadusel
reisitõrkekindlustus.

15%
reisikulud
Lennupilet
ning reisikorraldus.

Õpilase ja lapsevanema ettevalmistamine, seminarid, suhtlemine partneritega, vabatahtlike ettevalmistus,
tugi vahetusaasta jooksul.
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Indien

Brasilien
Belgien

Küsimuste korral pöörduge YFU Eesti väljaminevate
õpilaste programmispetsialisti poole:

Estland

Polen

Eva-Helen Kangro
+372 58 873 131
evahelen@yfu.ee

Paraguay
Japan

YFU leiad ka siit:
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