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YFU – suurte tegude taimelava

Selleks, et vaadata tulevikku, tuleb mõista minevikku. 
1951. aastal oli möödunud vaid mõni aasta II maailmasõja 
koledustest. See mälestus ning soov, et taolised sündmu-
sed enam kunagi ei korduks, ajendasid Rachel Andresenit 
astuma reaalseid samme tolerantsema ning rahulikuma 
maailma heaks. Nii sai alguse tänaseks ülemaailmseks 
võrgustikuks kasvanud rahvusvahelisi haridusprogramme 
pakkuv organisatsioon Youth for Understanding ehk eesti 
keeli juufu. 

Me võime küll mõelda, kas tõesti peame üle 60 aasta 
vanust missiooni ka tänapäeval järgima? 21. sajandil, kui 
internetis levib info kiiremini kui keegi kunagi arvata oleks 
osanud? Kus uudised on tunni ajaga vanad ning kauged 
maad ja kultuurid tulevad kätte ka sotsiaalmeedia kaudu?

Samas on just meedia suur eelarvamuste ning väärkuju-
telmade looja. Ilma teises kultuuriruumis elamata ei ole 
võimalik realistlikult hinnata selles toimuva tagamaid. Vaid 
päriselu kogemus annab selleks võimaluse. Ka Mark Twain 
on öelnud, et reisimine on saatuslik eelarvamustele, kitsa-
rinnalisusele ja piiratusele. 

Tänagi, kui YFU organisatsioonide kaudu käivad aastas 
tuhanded noored teistes riikides ja kultuurides vahetusaas-
tal, kanname me sama missiooni. Vahetusaasta avab ja 
arendab inimest ning pakub talle võimaluse näha maailma 
teise nurga alt, kui seda seni on tehtud. 

YFU Eesti abil kogeb seda elumuutvat elamust igal aastal 
ligi sada noort – kolmkümmend neist saabub Eestisse, üle 
kuuekümne läheb Eestist laia maailma. Tagasi kodumaale 
jõudes on nad muutunud. Nad on sallivamad ja avatumad 
kui nende siia jäänud eakaaslased. Nad on valmis suurteks 
tegudeks, et muuta maailma avatumaks ning tolerantse-
maks.

Vahetusõpilane jätab jälje nii perre, kooli kui ka ühiskonda. 
Koos YFUga muudame maailma oma koduks.
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YFU Eesti pakub 14-18 aastastele noortele 
 võimalust veeta kooliaasta välisriigis

Vahetusaasta pakub noorele inimesele võimaluse elada 
teises kultuuris sarnaselt sealsete kohalike noortega, õpe-
tades talle seeläbi kultuuridevahelist üksteisemõistmist, 
enesekindlust uues peres toimetulekuks ning kohalikku 
keelt. Väljaspool oma tavapärast elu muutub noor inimene 
iseseisvamaks ja oma tugevustest ja nõrkustest teadliku-
maks, õpib toime tulema uute traditsioonide, tempera-
mentide ja kommetega. Vahetusaasta on väljakutse, mis 
arendab ka distsipliini ja kohusetunnet.

Eesti tööandjad hindavad noorte inimeste väliskogemust, 
sealhulgas ka YFU- kogemust - kui õpilane saab nii noorelt 
hakkama uuel maal ning uues kultuuris, on järelikult tege-
mist iseseisva, kohanemis- ja arenemisvõimelise noorega.

Vahetusaasta ei ole pelgalt lõbus reis – see õpetab noorele, 
kuidas saada hakkama väljaspool oma mugavustsooni ning 
harjumuspärast keskkonda. 

Programmitüübid

Kuidas vahetusõpilaseks saada?

Vahetusõpilased

SEMESTRI-  
PROGRAMMID

(vältavad 5-6 kuud ehk  
ühe koolisemestri)

AASTASED  
PROGRAMMID

(vältavad 11-12 kuud 
 ehk kooliaasta)

SUVE-  
PROGRAMMID

(6-7 nädalat suvel) 
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Mida vahetusaasta minus kõige enam muutis?

Kas teadsid, et ...

• ligikaudu iga kolmas õpilane otsustab lõpuks mõne muu riigi 
kasuks, kui see, mis ta esmaankeedis eelistatuimaks variandiks 
on märkinud.

• 90% õpilastest ei oska vahetusaastale eelnevalt kohalikku-
keelt.

• YFU Eestiga on vahetusaastal tänaseks käinud 1340 õpilast.

Tiina Tubli,
Tšiili 2012/13

„Arvan, et mu tolerantsus tegi tol aastal  seitse pikka 
sammu kaugemale sealt, kus ta enne oli. Näen elu hoopis 
positiivsemas (värvilisemas) võtmes ja ei karda võimalus-
test kinni haarata. Tšiili lisas mu iseloomule ladina-amee-
rikaliku emotsionaalsuse ja kui-midagi-teen-teen-hingega 
põhimõtte. Ja mis peamine: kui kuskil saab tantsida, siis 
mina olen kohal!“

Henri Kopra,
 Jaapan 2014/15

„Kümme kuud Jaapanis ei muutnud minus midagi, pigem 
läksin veelgi rohkem selliseks, nagu ma olen. Enne minekut 
ei oleks ma arvanud, et aastaga enese tõestamine ja uue 
kodumaa leidmine võib nii raske olla ja et viimased paar 
kuud vahetusmaal võivad eelnevad raskused täielikult üle 
kaaluda. Ma armastan Jaapanit ja ma armastan Eestit, 
mõlemat veelgi rohkem kui enne.“

Laura Toomlaid, 
Ghana 2014 suvi

„6 nädalat Ghanas oli minu jaoks aeg, kus õppisin ennast 
ja oma piire tundma. Selgemaks said nii maailmapilt kui 
ka minu enda mina. Kogemus on muutnud mind tolerant-
semaks, elurõõmsamaks ning andnud kindluse otsuste 
langetamisel. Minu kogemus on avanud mulle palju uksi 
ning nüüd soovin pakkuda abi ka teistele noortele, kasvõi 
neid ukse juurde suunates. Mis aga kõige tähtsam - nüüd 
olen igaveseks nakatunud reisipisikuga.“

Sandra Järv, 
USA 2012/13

„Vahetusaastal õppisin ma iseennast tundma. Mina ja mu 
maailm muutusid avatumaks ning ma olen nüüd suhtlusal-
tim ja sallivam. Olles kodust kaua eemal, muutusin ma ka 
palju iseseisvamaks ja otsustuskindlamaks. Kõige olulisem 
on aga see, et ma õppisin iseend ning inimesi enda ümber 
väärtustama ja armastama!“

Kelly Toim,
 Saksamaa 2013/14 

„Saksamaal käimine andis mulle juurde palju julgust ja 
enesekindlust. Näen maailma uue pilguga ning ei põe enam 
väikeste ebaõnnestumiste pärast. Julgen teha seda, mida 
ise tahan ja jään igas olukorras iseendaks. Lisaks sain palju 
uusi sõpru igast maailma nurgast. Olen väga rõõmus, et 
vahetusaastale läksin.“

Kadi Lääts, 
Taani 2013/14 

„Ma muutusin palju vabamaks ja loovamaks inimeseks. 
Mind paelub maailm ja siin elavad inimesed. Tänu sellele 
kolisin ka väikelinnast Tartusse ja õpin nüüd Eesti suuri-
mas gümnaasiumis. Reisimisest on saanud pisik, peatselt 
põrutan üksi Taisse, vahetusaasta-sõbrale külla. Julgen olla 
mina ise!“

Foto: Annegret Ventsel
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Vahetusaasta on kogu pere ettevõtmine ning mõjutab üht või teist viisi 
kõiki pereliikmeid. Lapsevanemate kaasatus ja toetus enne ja pärast 

vahetusaastat ning selle kestel on väga oluline.

Kuidas aitab lapsevanema 
kaasatus vahetusõpilast?

• Tähtajad – lapsevanema teadlikkus programmi 
ülesehitusest ning vajalikest protseduuridest aitab 
tagada, et kõik saab tehtud õigel ajal ning laps saab 
pakutavatest võimalustest maksimaalse kasu.

• Lapsevanem saab toetada ning suunata last riigi valikul – 
üheskoos arutledes ning argumenteerides on tõenäosus 
õige valikuni jõuda suurem. 

• Vahetusaastale minek on üsna suur investeering, 
eeldades finantside planeerimist. Lapsevanem saab 
julgustada noort tegelema toetajate otsimisega ning 
suunata, kust ja kuidas leida teisi raha kogumise 
võimalusi.

• Sageli enne vahetusaastat on noorel sihtriigist ja 
vahetusaastast idealistlik ettekujutus – lapsevanem saab 
neid ettekujutusi mõjutada ning luua eelseisvast aastast 
realistlikuma pildi.

• Lapsevanema moraalne ja emotsionaalne tugi kogu 
vahetusaasta jooksul ning pärast seda on noore jaoks 
asendamatu.

Miks valida YFU?

YFUs toetavad vahetusõpilast nii ettevalmistustes kui ka 
vahetusaastal olles lisaks kontoritöötajatele ka vahetus- 
aasta kogemusega vabatahtlikud. Iga vahetusõpilase 
ja –perega tegeletakse personaalselt nende vajadustest 
lähtudes. Noor saab enne vahetusaastat põhjaliku etteval-
mistuse. Aasta vältel toimuvad seminarid, mis võimaldavad 
kogetut lahti mõtestada ning pakuvad tuge. Vahetusperes 
elamine on turvaline keskkond uue kultuuri avastamiseks. 
Pere pakub õpilasele seltsi ja abistab teda uues keskkonnas 
kohanemisel. Koolid, kus õpilased aasta jooksul käivad, 
on teadlikud tema kultuurilisest taustast ning keeleoskuse 
puudumisse suhtutakse mõistvalt. YFU monitoorib õppe- ja 
sisseelamisprotsessi ning suhtleb koolidega õpilaste suju-
vamaks kohanemiseks.

Kommentaar:

See kogemus on meie perele vägagi korda läinud- uue 
kultuuri kogemine lapse eheda läbielamise kaudu, 
YFU missioonist ja noorte suureks kasvamisest osa 
saamine. See muutub nakkavaks. Ka vahetusaastal 
käinud laps on tagasi Hiinas, nüüd juba üliõpilasena 
Hiina kultuuri ja majandust õppimas. See on ilmselgelt 
muutnud ühe noore elu säravaks kogemuseks ja eda-
siseks väljakutseks. „Väike“ laps, kes kodust miljoni-
riiki lahkus, oli vahepeal suureks saanud. Koju naases 
oluliselt iseseisvam, hakkajam ja arukam nooruk, kes 
oskas nautida ka koolis käimist ning teadis juba palju 
paremini, mida ta edasi teha tahab.
See ei ole  üks eriline aasta, see on mõtteviis.

Perekond Tiiman, 
tütar vahetusaastal ning kaks vahetusõpilast nende peres.

Foto: Terje Tiiman
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Foto: Napasorn Boonsatean

Milline riik võiks olla Sulle kõige sobilikum?

EUROOPA

Euroopa kultuur on pika ajalooga, 
mitmekesine ja erinevate nägudega. 

Euroopas leidub nii väga liberaalseid kui 
konservatiivsemaid riike. Peremudelid ja 

traditsioonid erinevad nii riigiti kui ka riigi 
siseselt. Tänapäeva Euroopale 

on iseloomulikud erinevad koos 
elavad etnilised grupid 

ja kultuurid.

AAFRIKA

Aafrika kultuur on väga mitmekesine, 
seal leidub nii ürgseid traditsioone kui 

kombeid. Inimesed on sooja südamega ja 
välismaalasi võetakse avasüli vastu. 

Peremudeleid on väga erinevaid, 
kuid vanemad inimesed on au sees 

ning pere ja kogukond on 
Aafrikas tähtsad.

PÕHJA-AMEERIKA

Põhja-ameeriklased on erineva 
päritoluga ning nende kultuur, kliima, 

religioon ja elustiil on väga kirju ja 
mitmekesine. Nii USA kui Kanada puhul 
võib kindlasti arvestada väga erinevate 

peremudelite ja traditsioonidega, on 
liberaalseid, aga ka väga konservatiiv-

seid piirkondi. Religioon on paljude 
inimeste jaoks kesksel kohal.

LADINA-AMEERIKA

Ladina-ameeriklased on väga 
avatud, rõõmsameelsed ja 

emotsionaalsed inimesed. Perega 
veedatakse palju aega koos ja lapsed 

elavad pikalt koos vanematega. 
Noortelt eeldatakse perereeglite 

järgimist ja korralikku kooliskäimist. 
Neile kehtivad reeglid on üldiselt 

rangemad kui Eestis tavaks.

AASIA

Aasia riikides pööratakse 
õppimisele ja koolis käimisele väga 

suurt tähelepanu ning õpilastelt 
oodatakse suurepäraseid tulemusi. 
Noortelt eeldatakse neist vanemate 

inimeste austamist ja viisakust. 
Peremudelid on võrreldes Euroopaga 

valdavalt hiearhilisemad.

Vahetusriiki valides peaks 
tulevane vahetusõpilane arvestama 
riigi eripäradega ning mõtlema selle 

peale, et teises kultuuriruumis elades 
peab õpilane sealse eluoluga kohanema. 

Loe kindlasti täpsemalt iga riigi 
kohta eraldi meie kodulehelt 

www.yfu.ee/riigid 
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Mis motiveerib ettevõtteid 
YFU tulevasi vahetusõpilasi toetama?

Sellele küsimusele otsisime vastust kümne ettevõtte 
esindajatelt. Need ettevõtted on YFU õpilasi läbi aastate 
kõige enam rahaliselt toetanud: AS Pipelife Eesti, AS Viimsi 
Keevitus, AS Advokaadibüroo Sorainen, OÜ Bilanss, OÜ 
Splitter, OÜ NG Investeeringud, AS AJ Tooted, OÜ Traveter 
Ehitus, Vestman Grupp ja AS Hydroscand.

Otsustajate peamisteks toetamise ajenditeks 
on lihtsad põhitõed:

• toetada ettevõtlikke, julgeid ja sümpaatseid noori, 
kes julgevad toetust küsida ja ennast esitleda,

• anda võimalus noortele maailma kogemiseks, 
maailmapildi avardamiseks, õppimiseks ja nende 
kogemustega Eestisse tagasi tulemiseks. 

Tihtilugu võib ajend olla seotud isiklike emotsioonidega, 
varasema kokkupuutega õpilasvahetusega või tuttavate 
ja sõprade mõjutuste ja soovitustega. Ettevõtted tahavad 
näha noorte pingutust, oma tahte ja soovi selget väljenda-
mist ning põhjendamist. Ainult nii on võimalik otsustajas 
huvi äratada ja teda kaasa mõtlema panna.

Kõigi kümne intervjueeritud ettevõtte jaoks on YFU noorte 
toetamine heategevus sõna kõige paremas mõttes see-
juures alateadlikult ongi ehk olulisim toetuse saajalt sisuka 
ja meeldiva tagasiside saamine, hoides toetustegevuse 
jätkusuutlikuna.

Toetajate tegevus on igati tänuväärne. Kui sõnumit rohkem 
jagatakse, aitab see avardada inimeste silmaringi ja muuta 
meid ümbritsevat keskkonda paremaks. Nii saab filantroo-
piakultuur Eestis jõudsamalt edasi areneda.

Toetajad

„See on kõik po-
sitiivne ja annab häid 

emotsioone, kui inimesed 
tahavad kedagi toetada, keda 

nad tegelikult ei tunne. Küsima ikka 
peab, kui ei küsi, siis üldse ei saa. 
Tegelikult inimestele meeldib head 
teha, võimaluste piirides ja igaühel 

on omad võimalused, aga meel-
dib head teha.“

Ave Raide

„Mõtle positiivselt! Naerata 
alati ja inimesed naeratavad 

sulle vastu!“

„Küsige ettevõtjatelt soovitusi. Ena-
mik inimesi maailmas tahab aidata 

– see on meil loomuses.“

Kristjan Kiis

„Usun seda, et 
toetajad on just need ini-

mesed, kes omal ajal kõike seda 
ei saanud, sest ei olnud võimalusi ja 

ei olnud ka see aeg. Olen täiesti kindel, 
et oleksin ise samal ajal, sama noorena, 

samade võimaluste juures olnud kusagil Ar-
gentina pampades, söönud seda, mida oleksin 

saanud osta, maganud kasvõi pargipingil, 
hing ülirahul. Ja eks ma nüüd olen “samades 

tingimustes”, nendes noortes inimestes, 
võimalustega neid noori toetada ja ela-

des läbi seda, mida ise ei saanud. Nii 
lihtne see on.“

Tõnu Mäeker
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Toetajate otsimise koolitus

YFU Eesti endised vahetusõpilased koolitavad ja juhendavad 
noori toetajate otsimisel septembrist kuni aprillikuuni. Koo-
litus on mõeldud kõigile tulevastele vahetusõpilastele, kes 
loodavad toetajate abiga mingi osa vajaminevast programmi-
tasust kokku koguda. Koolituse läbiviijad annavad teadmisi 
ja soovitusi toetajate leidmiseks. Kuivõrd edukaks aga keegi 
osutub, sõltub igast õpilasest endast. Toetajate leidmine ei 
ole kerge, aga ääretult arendav ja huvitav kogemus iseenda 
ja ümbritseva keskkonna tundmaõppimiseks. YFU annab 
õnge, kala tuleb sinul endal püüda!

Koolitusel osalenud on öelnud

Rudolf-Gustav Hanni
Toetajate otsimise koolituse 
meeskonna juht

Toetajate otsimise koolitus saab uuel aastal uue näo. 
Loodame, et veelgi rohkem noori omandab palju praktilisi 
nippe, kuidas Eesti ettevõtetelt oma unistuste täitumiseks 
paremini toetust küsida. Uuest aastast viime läbi Huvita-
va kooli algatuse raames ka toetajate otsimise koolitundi 
erinevates koolides üle Eesti.

 Meie eesmärk on leida igale andekale noorele võimalus 
minna vahetusaastale, YFU pakutav koolitus on selle tee 
hea algus. Edukat toetajate otsimist!

„Koolitusest 
oli palju kasu. 

Motivatsiooni tuli 
juurde ja nägin, et paljud 

teised on samas kohas 
nagu mina ja et ma pole 

ainuke, kellel on 
raske.“

Rudolf-Gustav Hanni nõuanded

„Ebaõnnestumine ongi see, 
mis edasi viib.“

„Kui teil on vahetusaastaga suurem 
eesmärk, kui vahetusaasta on teie edu algus-
punkt ja kui ettevõtted saavad sellest aru, et 

neil on võimalus aidata teid teie edu alguspunk-
tis, siis nad on väga motiveeritud toetama.“

„Mõtle võimalikult palju erinevaid võimalusi, 
lähenemisi ja strateegiaid välja. Ära analüüsi 

pikalt, tegutse kogu aeg!“

„Siiras tänutunde väljendamine on 
väga oluline. See ongi kõige suu-

rem vastuteene.“

„Koolitus andis 
motivatsiooni mitte 

alla anda. Koolitusel 
soovitati ka teistmoodi ja 
kastist välja mõelda roh-
kem, kui ma muidu seda 

ise võib-olla teeksin.“

„Tehke 
taustauuringut, 

tehke endale selgeks, 
kelle poole te pöördute. 

Et kiri ei näeks välja 
nagu tüüpkiri.“

Merike Laur „Hindan väga 
ilusat ja puhast 

emakeelt nii kirjades kui 
ka blogis. See on kohe 

kirjadest tunda, kui hari-
tud inimene on.“

Merike Laur

 „Kõige suurem 
vahetusaasta 

toetaja pead olema 
sina ise.“

David O’Brock

„Tee alati 
natuke rohkem, 

kui oled lubanud. Seda 
nähakse väga hästi ja 

see jääb inimestele 
meelde.“ 

Kristjan Kiis

„Taotluste kirjutamine 
ja saatmine on raske, see 

tuleb lihtsalt läbi teha ning mitte 
nii palju e-maile saata, vaid 
pigem kohtuda. Kui on näha, 

et õpilane on nõus midagi selle jaoks 
tegema, rohkemat kui e-maili 

saatmine, siis järelikult on 
seal midagi taga.“

Madis Rätsep

Nõuanded ettevõtjatelt toetajate otsimiseks

2014/2015 AASTA STIPENDIUMID VÄÄRTUSES 1000-3000 €

 
Kairit Siilak

 
Aleksandr Vladimirov, 

Veronika Lehesaar, Kaarel Eksi

Saksa eri stipendium 
Rainer Paisujõe

Martha Bigliani stipendium 
Mai-Liis Kelder  

Elisabeth Fofilov, 
Linda-Maria Varris, Annika Altoja, 

Johanna Rennik, Elina Kahre, 
Richard Tont Janson

 
Kaia-Liisa Tõntsohn

 
Edward Toonela

 
Henrik Mikael Toiviainen
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Vabatahtlikkus kui elustiil

VABATAHTLIKKUS ON YFU ÜKS PEAMISI TEGEVUSPÕHIMÕTTEID JA SUUREMAID VÄÄRTUSI

Vabatahtlikud

Initsiatiiv ei ole YFUs karistatav, vaid aitab 
tõsta yfukate võimekust.

Juba vanarahva tarkus ütleb - kes palju teeb, see palju 
jõuab. Tänapäeva tarkades raamatutes, natuke keerulise-
mas kõnekeeles väidetakse, et initsiatiivi võtmine toetab 
võimekuse suurenemist iseseisvate valikute tegemisel. 
Tulemuseks on sisemine jõud, mis väljendub suurenenud:

• eneseteadlikkuses

• enesekindluses

• eneseteostuses

YFUs saad sa eelmainitu saavutamiseks võtta 
vastutusrikkaid ülesandeid, näidata pühendumust ja 
tunda end võrdväärse ja väärtustatud partnerina. YFUs 
on loodud turvaline keskkond, kus on samas piisavalt 
tegevusevabadust ja kindlust.

Sinu YFU

Vabatahtlikkus on YFU üks peamisi 
tegevuspõhimõtteid ja suuremaid väärtusi.

„Olla YFU vabatahtlik annab suurepärase kogemuse näha 
õpilasvahetuses osalevaid noori ja peresid, korraldada või 
osaleda põnevatel üritustel ja saada uusi teadmisi ning hu-
vitavaid tutvusi üle kogu maailma. Iga uus inimene, kellega 
kokku puutud, õpetab sulle midagi uut ning iga uus üritus 
innustab ja nakatab vabatahtlikke edasi tegutsema.

Esmalt, minnes vahetusõpilaseks välismaale või hakates va-
hetuspereks mõnele Eestisse tulevale lapsele, kohtud suure 
hulga innustunud vabatahtlikega, kes kõik rügavad selle 
nimel, et sina saaksid parima võimaliku kogemuse. Hiljem, 
kui juba vahetuskogemus käes – olgu siis vahetusõpilase või 
vahetuspere liikmena –, leiad, et ka endal on midagi jagada 
ja kui kõik need inimesed oma vabast ajast ja tahtest kaasa 
aitavad ja seejuures veel nii õnnelikud ja rahulolevad on, 
siis tasub kindlasti kaasa lüüa ja panustada. 

Parim võimalus iseennast arendada ja teha seda meeldivas 
seltskonnas-keskkonnas on tegutseda YFU vabatahtlikuna. 
See on Sinu võimalus!“

Mattias Saks
Saksamaa 2004/2005

Vabatahtliku tegevuse tunnused

• vabatahtlik tegevus toimub vabast tahtest, mitte kohustusli-
kult ega sunniviisiliselt

• vabatahtlik ei saa rahalist ega materiaalset tasu, kuigi võib 
saada palju kasu, näiteks kasulikke teadmisi ja oskusi või 
uusi tutvusi

• vabatahtlikud tegutsevad väljaspool oma kodu ja perekonda, 
kellegi teise või laiemalt ühiskonna hüvanguks

YFU AASTARING

Kõik on uus juulikuus...

Elukäik YFUs algab juulist ja lõppeb juunis. 
Vahetusaastal viibinud õpilased on oma 
kodudesse naasenud ja on jäänud teha 
veel viimased ettevalmistused järgmise 

lennu teele saatmiseks.
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SINA OLED YFU ÕNNE VALEM

Kas sa teadsid, et iga õppeaasta korraldavad YFU 
Eesti vabatahtlikud kokku vähemalt:

• 430 üritust
• üritused kestavad kokku 1903 tundi
• ürituste elluviimiseks annavad enda panuse 232 yfukat
• ühe ürituse korraldmisega on seotud keskmiselt 5 inimest
• kokku võtavad üritustest osa 8032 osalejat
• ürituste korraldamiseks kulub yfukatel kokku vähemalt 16648 

tundi
• keskmiselt panustab tiimar aega ürituse korraldamisse 6 tundi
• keskmiselt panustab vastutaja ürituse korraldamisse 35 tundi

UKS YFU MAAILMA

Tubli vahetusõpilane või muidu tore inimene, kes sa 
soovid osa saada YFU vabatahtlikkuse maailmast. Oleme 
sinu jaoks loonud aastase sisseelamise programmi, mis 

toetab sinu vabatahtlikkuse algust. Teekonnale saad kaasa-
varana kaasa põhiteadmised ja astuda esimesed turvalised 

sammud tiimarina.

Kasuta märksõna - “Jubina elutsükkel” 
ja sind pühendadakse ... 

saladustesse.

Koos on äge!

VAHETUSAASTA PIKENDUSEKS ON VABATAHTLIKKUS

Mida olen saanud YFUst?

YFUga olen seotud olnud kolm aastat, millest kaks olen 
veetnud aktiivse vabatahtlikuna. Organisatsioonis hoiab 
mind eelkõige siinne energia - ei ole teist kohta, kus oleks 
nii armas ja kokkuhoidev kogukond. YFU üritused on küll 
üldiselt väga informatiivsed ja põhjalikud, ning võivad kesta 
tunde, aga lahkudes on alati tunne, et süda naeratab.

YFU aastad on olnud kõige põnevamad ja arendavamad 
aastad minu elus. Ma olen õppinud enda kohta nii mõndagi. 
Näiteks avastasin, kui lahedad on tegelikult Eesti noored ja 
kui vahva on käia koolist-kooli nendega rääkimas. YFU-s on 
alati midagi teha, olgu selleks siis postkaartide meisterda-
mine, koolituse läbiviimine või mõne ürituse korraldamine.

Sandra Järv
USA 2012/2013

Vabatahtlikuks olemine on mulle õpetanud aja planee-
rimist, vastutustundlikkust ja kasvatanud minust mees-
konnamängija. Minu YFU kogemus, alates jubin olemisest 
kuni tänaseni, on andnud mulle võimaluse panustada 
ühiskonda, levitades YFU vaimu. Vahel võib küll raske olla, 
sest kohustusi on palju, aga nagu öeldakse, siis maailma 
muutmine algab meist endist ja just seda YFU mul teha 
võimaldabki!

Foto: Anneli Võsandi

Üks on kindel - mitte kunagi 
ei hakka igav ja mitte kunagi ei teki mandumist.
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Oleme vabatahtlikud - jah!

YFU VÄÄRTUS ON INIMESED JA AASTATE JOOKSUL SALVESTUNUD KOGEMUS.

Paljud praegused ja endised vahetuspered osalevad aktiivselt 
YFU tegevustes, kuid ei teadvusta endale, et tegemist ON kõige ehedamal kujul 
vabatahtlikkusega. Olgu selleks, siis vahetuslapse majutamine või tugiisikuna 

rabamatka korraldamine. Olemas on kõik vabatahtliku tegevuse tunnused - 
panuse andmine vabast tahtest, mis ei too materiaalset kasu ja pealegi veel 

kannab laiemalt tervendavat mõju ühiskonnale.

Oleme vabatahtlikud – jah! Ja kogu perega!

Kuuldes sõna vabatahtlik kerkib enamusele meile silmade 
ette keegi toimekas noor, kes on asunud elama Lõuna-Aaf-
rikasse, et sealseid lapsi koolis õpetada või muul moel 
aidata, veab „Teeme ära“ kampaaniat või käib varjupaigas 
koertega jalutamas. Kui aga kuuleme, et keegi on YFU vahe-
tuspere, siis ei hooma me silmapilkselt, et siin on tegemist 
kõige ehedamal kujul vabatahtliku panusega ning seda 
vähemalt terve aasta vältel ja terve pere poolt.

Oma koduuksed avatakse uuele pereliikmele ju tasuta. 
Võtakse vastu uus pereliige, kelle eest terve vahetusaasta 
vältel hoolida ja hoolitseda ning panustada oma aega ja 
energiat, et uus laps siin end hästi tunneks.

Kindlasti on vahetusperedel oma motivatsioon selliseks te-
gevuseks – selleks võib olla keelepraktika, oma lastele uue 
kultuuri tutvustamine ja oma perekonna silmaringi laienda-
mine. Aga kui vabatahtlik tegevus sedagi ei paku, siis tekiks 
paratamatult küsimus, aga milleks?

Teadvustades, et YFU vahetuspereks olemisega saame anda 
oma vabatahtliku panuse ja seda terve perega, siis võime 
naeratusega tunda tänutunnet  ja nentida - parem on anda 
kui võtta.

Peale vahetusaastat algab uus etapp. Kas järgmine laps 
või liitumine VAP ehk vahetusperede klubi tegevusega, mis 
koondab endas kõiki peresid, kes ei suuda YFUst lahku-
da, sest soovivad anda enda panust YFU arengusse. Üks 
lõputult nauditav ring, kui kord oled juba “rattasse” kinni 
jäänud!  

YFU 
LIIKMESKOND 

559 liiget

panustab vabatahtlikena 
organisatsiooni arengusse, kas 

toetaja- või tegevliikmena. 
75% neist on vanuses 

kuni 27 eluaastat.

Kommentaar:

Järjekordselt YFU ürituselt uksest välja astudes lödistas 
korralikult vihma. Valmistusin kiireks jooksuks läbi 
vanalinna. Aga ... olles astunud paar kiiremat sammu 
kühmu tõmbununa, tabas mind sõnulseletamatu 
õnnetunne. Lihtne, puhas nauding. Selg tõmbus sirgu, 
samm aeglustus ja huulte vahelt lipsas välja meloodia 
jupp. Üle pika aja ma nautisin jalutuskäiku ja Hetke.
Meil kõigil on siin elus kiire. Pidev rutt ja kihu jõuda 
Kuhugi. Täna aga tundsin, et vabatahtlikkus ei ole 
kohustus, pigem vastupidi. Koos istudes ja arutades 
erinevaid temaatikaid, teen ma seda vabatahtlikult. 
See aeg on mulle iseendale. Ma ei viibi seal millegi või 
kellegi pärast. Olen, sest mulle meeldib!

Vahetuspere Laanesaar 
Tartumaalt

Foto: Kaarel Eksi
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Yfuka haritus

ELUSTIIL KUI VIIS TÄHENDUSLIKUKS JA KOGEMUSLIKUKS ÕPPIMISEKS

Õppimist elukestva õppe raames kirjeldatakse võtmepädevuste abil. 
„Pädevuse” all mõtleme teadmiste, oskuste ja suhtumiste kogumit. 

Mõiste „võtmepädevus” (ingl key competence) viitab millelegi, mis on 
igas eluvaldkonnas vajalik ning toetab inimese eneseteostust, sotsiaalset 

ühtekuuluvust, kodanikuaktiivsust ja tööalast konkurentsivõimet.

YFUs on kaardistatud vabatahtlikuna saadavad pädevu-
sed, mis aitavad paremini mõtestada, mis oskusi yfukad 
omandavad erinevaid tegevusi tehes. Andes samas varakult 
vabatahtlikule analüüsimiseks võtme, mis tugevusi ja nõr-
kusi on võimalik endas arendada. Olles teadlikum võima-
lustest ja oma vajadustest saame tagada meelepärasemaid 
väljakutseid, mis toetavad meid arenguteel.

YFU projektijuhtimise oskus: eesmärgistamise oskus, 
motiveerimise oskus,  delegeerimisoskus, suure pildi näge-
mine, organiseerimisvõime, finantsjuhtimisoskus, värbamise 
oskus, kaasamisoskus

YFU meeskonnatöö oskus: kompromisside tegemise oskus, 
koostöö oskus, meeskonnatunnetus, teistega arvestamise 
oskus, oskus olla vastutulelik, tänamisjulgus, kommunikee-
rimisoskus, vastutustunne

YFU planeerimise oskus: ajaplaneerimise oskus, finants- 
planeerimise oskus, strateegilise planeerimise oskus, enese-
juhtimisoskus

YFU analüüsioskus: kriitiline mõtlemine, kogemuste 
mõtestamise oskus, ei ütlemise oskus, oskus eristada 
oluline ebaolulisest, analüüside koostamine

YFU eneseväljendus oskus: tekstide kirjutamise oskus, 
intervjueerimise oskus, selgitamise oskus, finantskirjaoskus, 
müümisoskus, keelte oskus, mõtlemisoskus, loomingulised 
oskused

YFU koolitamise oskus: enesekindlus, esitluste koostami-
ne, kujundamise oskus, avaliku esinemise oskus, juhendami-
se oskus, õpetamise oskus, oskus anda ja saada tagasisidet

YFU nõustamise oskus: tagasisidestamise oskus, kuulamis-
oskus, motiveerimise oskus, empaatiavõime

Yfukatel on võimalik kanda erinevaid rolle, et ennast ja 
organisatsiooni arendada. On ainult üks seaduspära -  
iga rolli kandmise eelduseks on kogemus, yfuka kogemus. 
Ainult julgust ja peale hakkamist oma elutee kujundamisel 
- tõsta käsi, sellest haaratakse hea meelega kinni! 

Kas teadsid, et …

• 30 yfukat on arendajana andmas enda panust projekti “Nutikas 
YFU“, mille eesmärk on luua ajakohane veebilahendus, kus on 
kaardistatud YFU vabatahtlike võimalused ja pädevused. 
“Projekti rahastab siseministri valitsemisala ja Kodanikuühis-
konna Sihtkapital”

Kogemus YFUga

Foto: Henri Lempu
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Eesti keel suhu 18 lihtsa võttega

Nippe vastuvõtvatele peredele vahetusõpilaste toetamisel.

On olemas palju erinevaid võimalusi, kuidas õppida uut keelt – õpikust, koolis, 
keelekursusel. Vahetusõpilasega on variante aga hoopis rohkem ning keeleõpe 

võib-olla väga põnev kogemus kõigile, lastest vanavanemateni välja. 

1. Post-it’id elamises – maailm värviliste post-it 
märkepaberitega annab sõnadele tähenduse. 
Ära võib korjata, kui sõna on selge.

2. Lihtsad ülesanded kohalikus keeles – laua katmine, 
kasvuhoonest tomatite toomine, prügi väljaviimine. 
Ütle, näita, korda!

3. Lasteraamatud – pildid ja sõnad teevad 
mõistmise lihtsaks. Muuseas, ka loomad 
teevad erinevates keeltes erinevat häält!

4. Sisseloetud raamatute kuulamine/lugemine

5. Rääkida asjadest, mida sa näed – istuda igal õhtul 
korra maha ja kirjeldada, mida enda ümber on näha. 
Kõik, mida saab tajuda rohkemate meeltega, jääb 
paremini meelde.

6. Panna iga päev kirja mõni sõna – sest ainult 
nii on võimalik KÕIKI uusi sõnu järgmisel 
päeval meenutada. Sõnademärkmik õpilasele 
taskusse! Võib kasutada ka sõnakaarte.

7. Igapäevane edasiliikumine ainult kohalikus 
keeles - esimene päev: ’Tere hommikust!’, 
teine päev: ’Tere hommikust, kuidas 
magasid?’ Nädalaga jõuab kaugele, see on 
järele proovitud!

8. TV saadete vaatamine

9. Spordiklubi rühmatreeningud – ’Astu vasakule!’, 
’Kükki!’, ’Vaata otse!’ kui mitte muud, siis vasak-parem 
saavad selgeks ja hea tuju pealekauba.

10. Ajalehed/ajakirjad – alustada koomiksitega, 
äraarvamismäng ja tõlkimine käivad siinkohal käsikäes. 

11. Sõbrad – noortel on alati oma kõne ja keel, omaealised 
sõbrad on parimad õpetajad.

12. Laulmine – hääldus tuleb laulus loomulikumalt esile. 
Alustada lihtsate lauludega.

13. Päevakava/nädalakava kirjutamine – algul ehk vaid 
’kool’ ja ’vaba päev’, aga ajapikku ’käisin raamatukogus’, 
’vaatasime kinos uut filmi, mulle väga meeldis’. 

14. Lauamängud – mänge on tehtud tänapäeval kõige ja 
kõigi jaoks täringumängudest strateegiamängudeni. 
Kõik sobib, sest kes ikka vaikides mängib.

15. Keeleäppid – http://speaklearn.eu/, tehnika on 
tänapäeva nooruse sõber, miks mitte ka keele 
õppimisel.

16. Lastele suunatud õppevideod – nt Jänku-Jussi 
värvilood, tähelood.. 

17. Otsige sarnaseid sõnu - nt eesti ja saksa keel jagavad 
u 200 sõna!

18. Suhtle! Suhtle! Suhtle! – raamatust ei 
õpi keelt keegi, ilma praktikata kaugele 
ei jõua. Turvaline keskkond annab 
julguse teha vigu ja edasi liikuda.

Vahetuspered
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Taotlemine

Kodukülastus

Kogu taotlusprotsessi tähtsaim osa on kodukülastus. See on pere 
võimalus esitada küsimusi kogenud vabatahtlikele, kes on ise olnud 
YFU pere või ise YFUga vahetusõpilaseks käinud. Meie jaoks on tähtis 
võimalikult hästi teie peret tundma õppida, et just teile kõige sobiva-
mat uut pereliiget pakkuda.

Taotlusankeet

YFU vahetuspereks hakkamise esimene samm on taotlusankeedi täit-
mine, selle leiab meie kodulehelt. Kui teie pere ankeet on jõudnud YFU 
kontorisse, võetakse teiega ühendust, et kokku leppida järgmine väga 
oluline samm.

Uue pereliikme valimine

Läbinud kodukülastuse, on käes kõige raskem hetk – kuidas kõikide 
teiste seast oma uus pereliige ära tunda. YFU kontor annab tavaliselt 
valida paari saabuva õpilase ankeedi vahel, nende põhjal tuleks perel 
otsus teha. Muidugi peaks perel eelnevalt olema läbi mõeldud, milline 
laps teie perre võiks sobida, aga lõplik otsus võib kujuneda üsna spon-
taanselt. Kui aga taotlust esitatades peate silmas mõnd konkreetset 
last, saab selle taotlusankeeti eelistusena kirja panna. 

Mida peab olema vahetusperena

• Avatud süda ja avatus uuele
• Valmisolek võtta vastu uus pereliige
• Valmisolek argipäevadeks, mis vahetusaasta jooksul 

kindlasti ette tulevad
• Arvestamine sellega, et vahetusaasta toob endaga 

kaasa muutused ja seda nii terve pere, aga ka iga 
pereliikme puhul individuaalselt 

• Soov olla alati olemas, jagada rõõmsameelsust ja 
heatahtlikkust

• Kuhjaga kannatust ja positiivseid mõtteid

Mida ei pea olema vahetusperena

• Eramaja, suurt aeda ja euroremonti
• Omaette tuba vahetusõpilasele. Tuba saab jagada õe 

või vennaga
• Traditsiooniline ema-isa-lapsed-koer perekonnamu-

del
• Kodus elavaid lapsi
• Võõrkeeleoskust
• Ekstra vaba aega uue pereliikme jaoks. Pere toimib 

edasi ikka nii, nagu kombeks (töölkäimised, kõigil 
omad hobid jne)
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Kuidas valida peresse last?

Diina Tuulik
YFU Eesti MTÜ programmijuht

(aidanud eesti peredel vahetuslapsi valida aastast 2007) 

Minu käest küsitakse alatihti, kes siis otsustab, millise 
lapse oma perre saame ning vastus on, et seni, kuni valikut 
veel on, valib ikka perekond lapse, kes neile võiks sobida. 
Ja kindel reegel on, et iga lapse jaoks on kusagil olemas 
see õige pere.

Mida peaks perekond oma valikuprotsessis 
silmas pidama?

Kindlasti on väga määraval ja ma julgeks öelda, et lausa esi-
kohal lapse huvialad või hobid.  Kui Eestisse saabuva Paulina 
suureks kireks on loodus, siis ilmselgelt ei sobi ta elama 
perekonda, kes armastab pigem tubaseid tegevusi. Aga kas 
teismelise ankeedis kirjas olev vastab tõele ka siis, kui ta 
Eestis kohal on? Nende tujud ja eelistused võivad muutu-
da väga kiiresti ning seetõttu ei soovita ma kunagi ankeete 
100% tõesena võtta – võite hiljem pettuda, kui saate lapse, 
kes ankeedi järgi magab, kitarr kaisus, kuid Eestis olles ei 
taha pilli kättegi võtta.

„Meie tegime oma valiku juba väga varakult - märtsis. Va-
likus oli sel hetkel kokku 27 vahetusaastele saabuva õpilase 
ankeeti. Nummerdasime kõik noored ning tegime tabeli. 
Iga pereliige valis nende ankeetide hulgast kolm lemmikut - 
keegi ei teadnud teiste valikutest midagi. Vaid mina valisin 
viis. Panin kõik tabelisse ja need viis, kes said enim hääli, 
sai saadetud YFUle lisaankeetide saamiseks.

Üks viiest oli juba perre paigutatud. Nii jõudis meieni neli 
ankeeti. Lõpuks sai määravaks see, kes meile neist kindlasti 
ei sobi. Lõpuks jäigi sõelale üks kandidaat, tema me valisi-
me ja võtsimegi oma pereliikmeks.”

Vahetuspere 2014/2015

Vahetusaastale tullakse ennast avastama ning sageli tahe-
takse siin uusi asju proovida. Kui aga laps on tulemas mõnda 
eriprogrammi, siis võib kindel olla, et see huvi on temas 
väga suur. YFU Eesti on koostöös koolide ja huviringidega 
välja töötanud viis eriprogrammi. Need on muusika, kunst, 

teater, film ja loodus. Kui eelpool näitena toodud Paulina 
tulebki loodusprogrammi, siis võib arvestada, et kõik, mis 
on seotud meie kauni kodumaa loodusega, teda ka huvitab. 

Kuigi vahetusaasta eesmärk on ära õppida eesti keel, siis on 
täiesti tavaline, et pered, kes on otsustanud programmiga 
liituda, soovivad ka oma võõrkeeleoskusi praktiseerida. Kui 
ikka saksa keel kipub praktika vähesuse tõttu ununema, tasub 
kaaluda ja võtta perre laps saksa keelt kõnelevatest riikidest – 
valikuid on igal aastal Saksamaalt, Šveitsist ja Austriast.

Endised vahetuspered on lisaks märkinud, et lapse koduse 
peremudeli põhjal on samuti hea otsuseid teha. Näiteks kui 
laps elab emaga kahekesi, võib oletada, et kuueliikmeline 
pere on tema jaoks liiast. Vahel tuntakse aga rõõmu selle 
üle, kui Eesti pere osutub sootuks teistsuguseks, kui kodus 
harjutud. Või siis satub külast pärit poiss Tartusse ning on 
vaimustuses võimaluse üle elada üks aasta tema mõistes 
suurlinnas. Eks vahetusaasta olegi teistmoodi aasta.

Kuna meil olid paberkandjal olemas vahetuslaste pildid ja 
iseloomustused, siis tekkisid kohe paar lemmikut. Eelistus 
oli teada - tüdruk ja mitte väga erinevast kultuuriruumist, 
seega otsisime Saksamaa tüdrukute hulgast. Mina pere 
söögivalmistajana ei olnud valmis võtma eriliste toitumis-
piirangutega last.  Kõige esimese mulje andis foto ja sinna 
juurde siis ka lapse iseloomustus, tema huvid. Kuigi valisime 
mitme lapse vahel, sai meie uueks pereliikmeks ikkagi see 
laps, kelle foto esimesena “kõnetas”. Tema iseloomustus oli 
ka selline, mis meile kõigile meeldis. Ja nüüd vahetusaasta 
lõpus saame öelda, et meie esmane mulje ja sisetunne ei 
vedanud meid alt, meil on väga tore vahetuslaps.

Vahetuspere 2014/2015

Aga kõige rohkem loeb sisetunne ja kui pildilt vaatab vastu 
laps, kes tundub oma, siis üldjuhul nii see saabki olema – 
temast saab see kõige omasem pereliige, kes vahetusaasta 
lõpus lahkuda ei soovigi. 

Olen oma pika töökogemuse jooksul tähele pannud, et tih-
tilugu jõuludeks on vahetuslaps nii oma pere nägu, et ei tee 
vahetki, kes on pere enda laps ja kes vahetuslaps. Ajapikku 
pidi ka peremees truu koera nägu muutuma. 

Foto: Kertu Abras 
Esimene päev koos vahetuspere ja uute sõpradega ning seda kõike Eestimaa kaunis looduses.
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Kas teadsid, et… 

• Saksamaad nimetatakse ka heliloojate, luuletajate ja 
filosoofide maaks 

• Saksamaal elab 63 korda rohkem inimesi kui Eestis
• Kõige lähem punkt Saksamaalt on 1200km Eesti piirist
• Kõige kaugem punkt on 2200km Eesti piirist 
• Saksamaal on üle 80 saare
• Saksamaal on 9 naaberriiki ja 16 liidumaad
• Osades liidumaades kestab koolitee 12 teistes 13 aastat
• Saksamaa on üks nendest maadest kus räägitakse 

väga palju dialekte

Saksamaa - nii lähedal, nii erinev

Igal aastal saabub Eestisse suur hulk õpilasi Saksamaalt 
ja nende rohkus võib tekitada tunde, et nad on tavalised, 

kuid tegelikult on see riik ja kultuur paljude salapäradega 
ning igati avastamisväärt. 

Foto: Martti Volt 
Siis kui veel soe oli!

Põhja-Saksamaa eripära

• Rahvariiete kirjusus ja tähtsus
• Protestantlik 
• Köök: heeringas, rukkileib, lehtkapsas
• „kukkel“ dialektis: Rundstück 

Lõuna-Saksamaa eripära

• Rahvapeod ja õllekultuur
• Katoliiklik 
• Köök: kartuliklimbid, kapsasalat, 

valge grillvorst, hele õlu
• „kukkel“ dialektis: Weck, Semmel 

Ida-Saksamaa eripära

• Traditsionaalsed jõululaadad ja käsitöö 
• Köök: seljanka, pannkoogid, 

marineeritud kurgid 
• „kukkel“ dialektis: Schrippe 

Lääne-Saksamaa eripära

• Karnevalikultuur 
• Endine tööstusregioon 
• Köök: õunavein, hapukapsas, 

kartulipuder, ahjuliha
• „kukkel“ dialektis: Brötchen
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Koolid

Õpilasvahetus muudab õppimise tähenduslikuks 
ja koolielu huvitavaks

YFU pakub noorele enamat, kui vahetusaastaga koheselt seostuvad 
põnev kultuurikogemus ja keeleõppevõimalus välismaal. 

Õpilasvahetuses osalemine toetab kõigi aine- ja valdkonnaüleste teadmiste, 
oskuste ning hoiakute arengut, mis on olulised inimeseks ja kodanikuks 
kasvamisel ning mille saavutamist eeldab noorelt ka riiklik õppekava.

Eluks vajalikke oskusi õpib noor YFUs juba enne, kui ta 
lennukisse istub ja aastaks teise riiki sõidab. Otsus va-
hetusaastal osaleda ja sihtkohamaa valimine kujundab 
enesemääratluspädevust, mida läheb hiljem vaja kogu elu, 
et hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimalus-
te kohta ning kavandada oma karjääri. Toetajate otsimine 
arendab noore ettevõtlikkuspädevust – suutlikkust oma 
ideid ja plaane ellu viia, julgust võtta vastutust ning näidata 
oma algatusvõimet, samuti eneseesitlus- ja veenmisoskust. 

Elu vahetusperes arendab lisaks kultuuri- ja väärtuspädevu-
sele ka sotsiaalset ja kodanikupädevust ehk oskusi austada 
erinevate keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmeke-
sisust, inimõigusi, religioonide ja rahvuste omapära; teha 
koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; akt-
septeerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi 
ning arvestada neid suhtlemisel jne. Muidugi arenevad ka 
suhtlus- ja õpioskused, sest õppimine teises koolisüsteemis 
erineb kindlasti sellest, millega Eestis harjunud ollakse ja 
esitab noorele uusi väljakutseid, mille lahendamisega tuleb 
tal iseseisvalt hakkama saada.

Kuna nende pädevuste saavutamist taotleb ka riiklik õp-
pekava, ei ole vahetusaasta välismaal sugugi mitte ainult 

lõbus vaheldus Eesti koolielule, vaid suurepärane viis tä-
henduslikuks ja kogemuslikuks õppimiseks. Lisaks aitab YFU 
rikastada ka nende õpilaste koolielu, kes ise vahetusaastal 
ei osale – Eesti koolides õppivad yfukad teistest riikidest 
toovad oma kultuuri ja selle kaudu põneva õppimisvõimalu-
se igasse tundi kaasa. Loodetavasti jätkub meie õpetajatel 
nutikust seda parimal viisil ära kasutada.

Soov, et sellised suurepärased võimalused tähenduslikuks 
ning eluliseks õppimiseks ja õpetamiseks jõuaksid enamate 
koolide ning õpilasteni, oli üks põhjus, miks Haridus- ja Tea-
dusministeerium lõi algatuse Huvitav Kool. Algatuse ees-
märgiks on muuta iga kool huvitavaks õpilastele, õpetajate-
le, lapsevanematele, hariduse toetajatele ja sõpradele. YFU 
on Huvitava Kooli partnerorganisatsioon, kes oma tegevuse 
kaudu neid eesmärke saavutada aitab.

Huvitava Kooli algatusest ja YFU rollist selles loe lisaks: 
www.huvitavkool.ee ja www.facebook.com/huvitavkool. 

Sandra Fomotškin
kommunikatsiooni koordinaator, 
Haridus- ja Teadusministeerium

2014/2015 õppeaastal:

 vahetusaastal käinud Eesti õpilased

 Eestis vahetusaastal käinud välisõpilased
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Koolipäev põnevaks YFUga

YFU organisatsioonil on aastatepikkune kogemus, rahvusvaheline 
koostöövõrgustik ja programmide toetussüsteem, mis tagavad eduka 

vahetusaasta ja positiivse kogemuse jätkumise kogu eluks!
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