YOUTH FOR UNDERSTANDING
R O M Â N I A
SCHIMBURI INTERNA}IONALE DE ELEVI
C.U.I. 88 70 241

Telefon: 021 210 15 47
Fax: 021 404 37 96

CELE MAI FRECVENTE ~NTREB|RI
DE CE S| ^MI TRIMIT COPILUL ^NTR-UN “AN DE SCHIMB”?
• pentru a-[i perfec]iona cuno[tin]ele de limb\, pentru a cunoa[te [i a se impregna cu o alt\ cultur\, pentru a ^ncerca
s\ o ^n]eleag\ [i pentru a-i aprecia diferen]ele;
• pentru a-[i dezvolta noi capacit\]i de adaptare, de deschidere a spiritului, de cunoa[tere de sine [i de independen]\;
• pentru a descoperi noi orizonturi personale [i profesionale
DE CE S| PLECE ACUM?
• deoarece ocazia este unic\: are exact vârsta potrivit\ pentru aceast\ experien]\.
DE CE S| PLECE PRIN PROGRAMELE DE SCHIMBURI INTERNA}IONALE DE ELEVI ORGANIZATE DE C|TRE YFU?
• pentru c\:
^n cei peste 50 de ani de activitate YFU a câ[tigat experien]a necesar\ organiz\rii [i monitoriz\rii la fa]a locului a
desf\[ur\rii anului de schimb;
voluntarii pe care se bazeaz\ activitatea YFU reprezint\ garan]ia ^ncadr\rii participan]ilor în Programe conduse
de c\tre persoane motivate [i implicate ^n valorile educative;
programele de Schimburi Interna]Ionale de Elevi organizate de c\tre YFU-ROMÂNIA se adreseaz\ exclusiv
tinerilor ^n vârst\ de 16 ÷ 17 ani;
Funda]ia YFU- ROMÂNIA face parte din re]eaua mondial\ a organiza]iilor YFU, una dintre cele mai mari [i mai
vechi re]ele de organiza]ii interna]ionale de schimburi de elevi din lume;
YFU- ROMÂNIA ofer\ tuturor categoriilor de vârst\ oportunit\]i de participare la programele sale: de la experien]a
anului de schimb ^n str\in\tate (^n calitate de elev sau p\rinte), la experien]a “familiei gazd\” pentru un elev din
str\in\tate, trecând prin activit\]ile voluntare de moderare a seminariilor de preg\tire, de consiliere a elevilor [i
p\rin]ilor pe parcursul anului de schimb [i de plasare a elevilor de schimb ^n cadrul “familiilor gazd\”;
Funda]ia YFU-ROMÂNIA este organiza]ia neguvernamental\ în care transparen]a privind utilizarea particip\rii
Dumneavoastr\ financiare este prioritar\.
CINE POATE CANDIDA LA PROGRAMELE DE SCHIMBURI INTERNA}IONALE DE ELEVI ORGANIZATE DE C|TRE YFU-ROMÂNIA?
• orice tân\r din ROMÂNIA, n\scut ^ntre 01 aprilie (respectiv 01 august, pentru India) 1994 [i 31 iulie 1997, elev al clasei
IX sau X (respectiv al clasei X, pentru India) la data particip\rii la interviul de selec]ie.
~N CE }|RI POATE PLECA COPILUL MEU?
• ^n anul [colar 2012 ÷ 2013 YFU-ROMÂNIA va organiza programe de Schimburi Interna]ionale de Elevi cu:
o REGATUL BELGIEI - REGIUNILE VORBITOARE DE LIMB| FRANCEZ|
o CANADA - NUMAI ^N SITUAŢIA EXISTENŢEI UNUI PLASAMENT DIRECT*
o REPUBLICA CHILE
o REGATUL DANEMARCEI
o CONFEDERA}IA ELVE}IAN| (ELVE}IA) - CANTOANELE VORBITOARE DE LIMB| GERMAN|
o REPUBLICA ESTONIA
o REPUBLICA FRANCEZ|
o REPUBLICA FEDERAL| GERMANIA
o REPUBLICA INDIA
o REGATUL }|RILOR DE JOS (OLANDA)
o REGATUL SUEDIEI
o STATELE UNITE ALE AMERICII - NUMAI ^N SITUAŢIA EXISTENŢEI UNUI PLASAMENT DIRECT*
o REGATUL THAILANDEI
o REPUBLICA VENEZUELA
~N CE PERIOAD| SE DESF|{OAR| ANUL DE SCHIMB INTERNA}IONAL DE ELEVI?
• programul debuteaz\ cu Seminarul de Preg\tire (aprilie 2012) [i se ^ncheie cu Seminarul de Reintegrare
(octombrie 2013). Anul de schimb interna]ional de elevi va începe efectiv, ^n majoritatea ]\rilor gazd\, ^n luna
august 2012 [i se va încheia la sfâr[itul lunii iunie 2013.
*

PLASAMENTUL DIRECT reprezint\ o condi]ie pus\ [i acceptat\ de c\tre autorit\]ile [i organiza]iile na]ionale din anumite ]\ri. Aceasta presupune ca o familie
(având cet\]enia ]\rii de destina]ie [i domiciliul stabil ^n acea ]ar\, ai c\rui membrii, de preferin]\, nu se g\sesc ^ntr-o leg\tur\ de rudenie - gradul 1 sau 2 cu familia natural\ a viitorului participant la program [i nici nu vorbesc aceea[i limb\ matern\ cu acesta din urm\) la recomandarea p\rin]ilor naturali ai
viitorului participant la program [i ^n urma verific\rilor [i investiga]iilor ^ntreprinse, s\ fie acceptat\ de c\tre organiza]ia na]ional\ YFU din “]ara gazd\” (^n
spe]\ Canada / Statele Unite ale Americii) ca “familie gazd\”.
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UNDE VA LOCUI ^N TIMPUL ANULUI DE SCHIMB?
• ^n timpul anului de schimb, ^n “]ara gazd\”, copilul dumneavoastr\ va locui la una dintre “familiile gazd\” YFU
existente [i care ^[i va ar\ta disponibilitatea de a-l g\zdui. Men]ion\m c\ pentru aceasta “familia gazd\” nu
prime[te bani sau alte foloase materiale. ~n mod voluntar membrii aceastei familie accept\ s\ ^[i “deschid\”
c\minul, s\ g\zduiasc\ copilul dumneavoastr\ din pur interes pentru schimbul interna]ional de elevi. ~n mijlocul
aceastei familii va avea statutul de “membru deplin”, cu toate drepturile dar [i ^ndatoririle ce decurg din aceast\
calitate;
• ^n toate ]\rile “familiile gazd\” sunt selec]ionate de c\tre voluntarii YFU locali ^n urma verific\rilor [i a vizit\ri
locuin]ei. O “familie gazd\” are minimum dou\ persoane ^ns\ o “familie standard“ nu exist\. Unele “familii gazd\” au
copii, altele nu, locuiesc ^n mediu urban sau rural [i, ^n principiu, sunt tot atât de diferite ca [i elevii de schimb;
• integrarea sa ^n “familia gazd\” din ]ara pe care [i-a ales-o, descoperirea vie]ii ei cotidiene, acomodarea cu
mediul social [i cu cultura “]\rii gazd\” ^i vor solicita elevei/elevului de schimb o adev\rat\ munc\ cu sine ^nsu[i,
ce ^i va dezvolta interesul pentru cei din jur, respectul, capacitatea de ^n]elegere [i de acceptare a diferen]elor.
~n tot acest timp implicarea sa [i eforturile sale personale vor reprezenta garan]ia reu[itei [ederii sale ^n ]ara
gazd\ [i a unor câ[tiguri nepre]uite pentru viitorul s\u.
CUM ESTE C|UTAT|/G|SIT| “FAMILIA GAZD|”?
• pentru ca YFU s\ poat\ desemna o “familie gazd\” compatibil\ cu eleva/elevul de schimb este deosebit de important
ca cele dou\ p\r]i s\ se cunoasc\ cât mai bine posibil. Acesta este motivul pentru care solicit\m, atât viitoarelor
eleve/viitorilor elevi de schimb cât [i familiilor ce doresc s\ devin\ “gazde”, informa]ii cât mai detaliate [i mai sincere
despre dorin]ele [i interesele pe care le au [i pe care ^ncerc\m, ^n limita posibilului, s\ le punem de acord, s\ le
armoniz\m;
• organiza]ia YFU din “]ara gazd\”, ^n baza afinit\]ilor/similitudinilor descoperite ^ntre profilurile elevelor/elevilor de
schimb [i profilurile familiilor ce candideaz\ pentru statutul de “familie gazd\”, prezint\ acestora din urm\ portrete
(informa]ii succinte dar esen]iale, ne^nso]ite de imagini) ale tinerelor/tinerilor ce corespund a[tept\rilor acestora;
• ^n baza informa]iilor primite poten]iala “familie gazd\” face o prim\ alegere pe care o comunic\ organiza]iei YFU din
“]ara gazd\” solicitând informa]ii suplimentare;
• organiza]ia YFU din “]ara gazd\” pune la dispozi]ia poten]ialei “familii gazd\” atât formularele de plasament familial
(completate de c\tre eleva/elevul de schimb [i p\rin]ii s\i dup\ interviul de selec]ie) cât [i fotografiile de prezentare;
• dup\ consultarea acestor ultime informa]ii “familie gazd\” comunic\ decizia final\ organiza]iei YFU din “]ara gazd\”;
• organiza]ia YFU din “]ara gazd\” confirm\ aceast\ alegere [i comunic\ YFU-RO coordonatele “familiei gazd\”;
• pentru a facilita dezvoltarea unei rela]ii ^ntre eleva/elevul de schimb [i viitoarea sa “familie gazd\” YFU-RO transmite
elevei/elevului de schimb [i p\rin]ilor s\i datele de contact ale “familiei gazd\” ^nso]ite de rug\mintea de a stabili, de
urgen]\, un contact cu aceasta din urm\ (telefonic sau prin coresponden]\ electronic\).
PUTEM INFLUEN}A ALEGEREA FAMILIEI GAZD|?
• Nu! “Familiile gazd\” sunt cele ce aleg tinerii [i nu invers (vezi mai sus).
EXIST| POSIBILITATEA DE A SCHIMBA “FAMILIA GAZD|”?
• atunci când pe parcursul anului de schimb, din motive întemeiate, apare necesitatea schimb\rii “familiei gazd\” acest
lucru este posibil;
• la solicitarea elevei/elevului de schimb sau a “familiei gazd\” organiza]ia YFU din “]ara gazd\” ia decizia de
schimbare numai ^n situa]ia ^n care rela]ia ^ntre cele dou\ p\r]i s-a deteriorat iar ^ncerc\rile de reconciliere, f\cute ^n
urma convorbirilor de consiliere purtate cu voluntarii YFU, au e[uat.
UNDE VA ^NV|}A ^N TIMPUL ANULUI DE SCHIMB?
• frecventarea cu regularitate a cursurilor [colare ^n “]ara gazd\” reprezint\ o condi]ie obligatorie a particip\rii la
Programele de Schimburi interna]ionale de elevi;
• prin grija Comitetului YFU din “]ara gazd\” [i a “p\rin]ilor gazd\” tinerii vor frecventa cursurile unei [coli de stat
(de la aceast\ regul\ fac excep]ie CHILE, INDIA [i VENEZUELA unde tinerii vor frecventa o [coal\ particular\),
^n condi]iile prev\zute de c\tre legisla]ia “]\rii gazd\” pentru tinerii indigeni având aceea[i vârst\, [i ^n conformitate
cu reglement\rile ce guverneaz\ activitatea acelei [coli;
• integrarea ^n [coala local\ ^i va permite s\ lege prietenii trainice cu tineri de vârsta sa [i s\ descopere un sistem
educa]ional diferit: al]i vectori de valoare, dominan]i ^n societatea ^n care va evolua, ^i vor permite s\ ^n]eleag\ mai
bine mediul s\u dar, ^n mod egal, ^i vor facilita [i descoperirea unor noi discipline de studiu [i, de ce nu, a unor noi
centre de interes.
CE SE ^NTÂMPL| CU SITUA}IA {COLAR|?
• ^n principiu studiile efectuate în “]ara gazd\”, pe parcursul anului de schimb, pot fi echivalate. ~n “lumea YFU”
posibilitatea echival\rii studiilor efectuate ^n timpul anului de schimb nu reprezint\ o prioritate - acumul\rile
realizate, cuno[tin]ele câ[tigate [i prieteniile legate de c\tre tineri ^n timpul unui an de schimb ^n str\in\tate
fiind considerate mai importante decât performan]ele academice [i rezultatele [colare ob]inute de c\tre
participan]i ^n aceast\ perioad\;
• deoarece realizarea acestui deziderat este condi]ionat, ^n primul rând, de rezultatele [colare ob]inute de c\tre
fiecare elev pe parcursul anului de schimb, de ob]inerea de c\tre fiecare elev de schimb a unui certificat care s\
ateste faptul c\ a fost promovat ^n clasa imediat superioar\ clasei frecventate ^n “]ara gazd\”, [i nu ^n ultimul
rând de reglement\rile elaborate de c\tre Ministerul Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului, funda]ia
noastr\ nu poate garanta echivalarea studiilor efectuate pe parcursul anului de schimb;
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•

cei ce doresc echivalarea studiilor efectuate ^n “]ara gazd\” trebuie ca, dup\ re^ntoarcerea sa ^n România, s\ ^[i
clarifice situa]ia [colar\ [i s\ solicite acest lucru în baza unui dosar ce va fi ^ntocmit [i depus personal
Inspectoratul {colar Municipal/Jude]ean în raza c\ruia se afl\ institu]ia de înv\]\mânt la care ^[i va continua
studiile (pentru informa]ii detaliate vezi http://www.cnred.edu.ro/#echivalare-perioade-studii-preuniversitare).
TREBUIE CUNOSCUT| LIMBA “}|RII GAZD|”?
• Programul de Schimburi de Interna]ionale de Elevi cu BELGIA:
o cunoa[terea limbii franceze (minimum 5÷6 ani de studiu) reprezint\ o condi]ie necesar\.
• Programul de Schimburi de Interna]ionale de Elevi ^n CANADA:
o cunoa[terea limbii engleze (SECONDARY LEVEL ENGLISH PROFICIENCY test - SLEP) [i a limbii franceze reprezint\ o
condi]ie necesar\, ^n [coal\ fiind studiat\ la nivel avansat.
• Programul de Schimburi de Interna]ionale de Elevi cu CHILE:
o cunoa[terea limbii engleze (minimum 5÷6 ani de studiu) reprezint\ o condi]ie necesar\.
• Programul de Schimburi de Interna]ionale de Elevi cu DANEMARCA:
o cunoa[terea limbii engleze (minimum 5÷6 ani de studiu) reprezint\ o condi]ie necesar\. Comitetul Na]ional
Danez organizeaz\, imediat dup\ sosirea participan]ilor la Programele de Schimburi Interna]ionale de Elevi, o
tab\r\ de introducere-orientare [i de studiu al limbii;
• Programul de Schimburi de Interna]ionale de Elevi cu ELVE}IA:
o cunoa[terea limbii germane (minimum 5÷6 ani de studiu) reprezint\ o condi]ie necesar\;
o cei ce nu au cuno[tin]ele de limb\ german\ necesare dar st\pânesc limba englez\ (minimum 5÷6 ani de studiu)
[i doresc s\ ia parte la acest Program pot participa la cursul intensiv de limb\ german\ organizat prin grija
Comitetului Na]ional Elve]ian (cursurile au o durat\ de 4 s\pt\mâni [i cost\ cca. 1.000 CHF);
o cunoa[terea limbii franceze reprezint\ o condi]ie necesar\, ^n [coal\ fiind studiat\ la nivel avansat.
• Programul de Schimburi de Interna]ionale de Elevi cu ESTONIA:
o cunoa[terea limbii engleze (minimum 5÷6 ani de studiu) reprezint\ o condi]ie necesar\.
• Programul de Schimburi de Interna]ionale de Elevi cu GERMANIA:
o cunoa[terea limbii germane (minimum 5÷6 ani de studiu) reprezint\ o condi]ie necesar\. Cei ce nu au
cuno[tin]ele de limb\ german\ necesare dar st\pânesc limba englez\ (minimum 5÷6 ani de studiu) [i doresc s\
ia parte la acest Program pot participa la cursul intensiv de limb\ german\ organizat prin grija Comitetului
Na]ional German (cursurile au o durat\ de 4 s\pt\mâni [i cost\ cca. 400 EUR).
• Programul de Schimburi de Interna]ionale de Elevi cu FRAN}A:
o cunoa[terea limbii franceze (minimum 5÷6 ani de studiu) reprezint\ o condi]ie necesar\.
• Programul de Schimburi de Interna]ionale de Elevi cu INDIA:
o cunoa[terea limbii engleze (minimum 5÷6 ani de studiu) reprezint\ o condi]ie necesar\.
Prin grija Comitetului Na]ional Indian, cursul de limb\ hindi „Rosetta Stone” este pus, ^nc\ ^nainte de sosire, la
dispozi]ia participan]ilor.
• Programul de Schimburi de Interna]ionale de Elevi cu OLANDA:
o cunoa[terea limbii engleze (minimum 5÷6 ani de studiu) reprezint\ o condi]ie necesar\. Comitetul Na]ional
Olandez asigur\, contra cost, manuale pentru studiul limbii olandeze. Jum\tate din cost va fi returnat la sfâr[itul
anului de schimb ^n situa]ia ^n care mananualele vor fi ^napoiate;
• Programul de Schimburi de Interna]ionale de Elevi cu SUEDIA:
o cunoa[terea limbii engleze (minimum 5÷6 ani de studiu) reprezint\ o condi]ie necesar\.
• Programul de Schimburi de Interna]ionale de Elevi cu STATELE UNITE ALE AMERICII:
o cunoa[terea limbii engleze (SECONDARY LEVEL ENGLISH PROFICIENCY test – SLEP) reprezint\ o condi]ie obligatorie.
Contra unei taxe de 100,00 USD/participant testul obligatoriu de limba englez\ SLEP va fi organizat de c\tre
funda]ia noastr\ ^naintea interviului de selec]ie.
Pentru persoane (fizice sau juridice), ce nu au aplicat pentru a participa la programul de schimb cu SUA sau CND,
Testul SLEP poate fi organizat de c\tre funda]ia noastr\ contra unei taxe de examinare ^n valoare de 125,00 USD.
• Programul de Schimburi de Interna]ionale de Elevi cu THAILANDA:
o cunoa[terea limbii engleze (minimum 5÷6 ani de studiu) reprezint\ o condi]ie necesar\;
o cursuri de limb\ sunt organizate [i oferite de c\tre [coli.
• Programul de Schimburi de Interna]ionale de Elevi cu VENEZUELA:
o cunoa[terea limbii engleze (minimum 5÷6 ani de studiu) reprezint\ o condi]ie necesar\;
o curs intensiv de limb\ inclus ^n cadrul Seminarului de Orientare.
CINE ESTE SUS}IN|TORUL LEGAL ^N TIMPUL ANULUI DE SCHIMB?
• Comitetul Na]ional YOUTH FOR UNDERSTANDING din “]ara gazd\” ^n colaborare cu Funda]ia YOUTH FOR
UNDERSTANDING – ROMÂNIA reprezint\ sus]in\torul legal pe ^ntreaga perioad\ de desf\[urare a programului
de schimb.
Preciz\m c\ organiza]iile YOUTH FOR UNDERSTANDING, mai sus men]ionate, sunt organiza]ii ob[te[ti, de tip non-profit,
ai c\ror membrii [i colaboratori activeaz\, ^n covâr[itoarea lor majoritate, ^n mod voluntar.
CE TIP DE ASIGURARE ESTE NECESAR {I CINE SE OCUP| DE ^NCHEIEREA EI?
• Prin intermediul partenerilor no[tri din “]\rile gazd\” sau, dup\ caz, a Secretariatului Interna]ional YFU, participan]ii
la programele funda]iei noastre sunt asigura]i pentru cazurile de urgen]e medicale, boal\ [i accident.
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ESTE NECESAR| O PARTICIPARE LA CHELTUIELI DIN PARTEA P|RIN}ILOR?
• Funda]ia noastr\ nu prime[te subven]ii de stat, fondurile necesare desf\[ur\rii Programelor fiind asigurate exclusiv
din fonduri private, cea mai mare parte provenind de la familiile participan]ilor la aceste Programe. Acesta este
motivul pentru care solicit\m p\rin]ilor candida]ilor s\ ^[i evalueze cât mai corect posibilit\]ile reale iar oferta pe care
o vor face s\ fie cât mai apropiat\ de acestea.
ESTE POSIBIL| OB}INEREA UNEI BURSE?
• ~n limita resurselor de care dispune anual funda]ia noastr\ acord\ (numai ^n cazuri temeinic argumentate) un
num\r foarte redus de burse par]iale (^n valoare de cca. 2.000,00 EUR). O participare benevol\ mai modest\ din
partea p\rin]ilor poate fi supus\ dezbaterii membrilor Consiliului Funda]iei numai ^n cazuri sociale, ^ns\ nici
aceasta nu poate fi mai mic\ decât corespodenta sumei credibile pe care p\rin]ii ar cheltui-o pe parcursul anului
[colar, pentru între]inerea decent\ a copilului lor, în România.
• Solicitarea unei burse poate fi f\cut\ numai pe formularul tip special destinat ce poate fi desc\rcat , ^mpreun\
cu restul formularelor tip destinate ^nscrierii, de pe www.yfu.ro/inscriere.html. Preciz\m c\ aceste formulare sunt
disponibile numai la “]\rile gazd\” pentru care este posibil\ solicitarea unei burse.
• Fondurile disponibile pentru acordarea de burse fiind limitate, Funda]ia ^[i rezerv\ dreptul de selec]ie.
CARE ESTE COSTUL PROGRAMULUI?
• Programul de Schimburi de Elevi ^n BELGIA - REGIUNILE VORBITOARE DE LIMBA FRANCEZ| = 5.650,00 EUR
• Programul de Schimburi de Elevi ^n CANADA, numai cu PLASAMENT DIRECT = 13.250,00 USD
• Programul de Schimburi de Elevi ^n CHILE = 8.775,00 USD
• Programul de Schimburi de Elevi ^n DANEMARCA = 5.650,00 EUR
• Programul de Schimburi de Elevi ^n ELVE}IA = 5.650,00 EUR
• Programul de Schimburi de Elevi ^n ESTONIA = 4.575,00 EUR
• Programul de Schimburi de Elevi ^n FRAN}A = 6.075,00 EUR
• Programul de Schimburi de Elevi ^n GERMANIA = 5.550,00 EUR
• Programul de Schimburi de Elevi ^n INDIA = 9.875,00 USD
• Programul de Schimburi de Elevi ^n OLANDA = 5.650,00 EUR
• Programul de Schimburi de Elevi ^n STATELE UNITE ALE AMERICII, numai cu PLASAMENT DIRECT = 11.075,00 USD
• Programul de Schimburi de Elevi ^n SUEDIA = 5.650,00 EUR
• Programul de Schimburi de Elevi ^n SUEDIA - ART PROGRAM = 6.200,00 EUR
• Programul de Schimburi de Elevi ^n TAILANDA = 9.150,00 USD
• Programul de Schimburi de Elevi ^n VENEZUELA = 10.875,00 USD
PÂN| CÂND TREBUIE ACHITAT| ACEAST| SUM|?
• ~ntreaga sum\, angajat\ de c\tre p\rin]i drept participare benevol\ la cheltuieli, trebuie[te achitat\ pân\ la
15.07.2012. Pân\ la aceast\ dat\ plata poate fi f\cut\ [i ^n rate. Num\rul [i m\rimea tran[elor urmeaz\ s\ fie
stabilite de c\tre p\rin]ii fiec\rui participant la Program.
• Participarea benevol\ la cheltuieli angajat\ de c\tre familie poate fi acoperit\ (par]ial sau ^n totalitate) printr-un
contract de sponsorizare [i/sau de mecenat (^ncheiat direct ^ntre p\rin]i [i/sau minor [i o persoan\ fizic\ [i/sau
juridic\ având disponibilitatea de a finan]a participarea acestuia la Programul de Schimburi de Elevi) sau printr-un
credit bancar.
• ~n situa]ia ^n care p\rin]ii sau minora/minorul g\sesc o persoan\ fizic\ [i/sau juridic\, cu disponibilitatea de a finan]a
participarea acestuia din urm\ la unul dintre Programele de Schimburi de Elevi este posibil\ [i ^ncheierea unui
contract de sponsorizare ^ntre aceast\ persoan\ [i funda]ia noastr\.
CE ESTE INCLUS ~N COSTUL PROGRAMULUI?
• Costul Programului include:
seminarul preg\titor (având durata de o s\pt\mân\, ^n prim\vara lui 2012)
plasamentul familial
^nscrierea ^ntr-o [coal\ de stat ^n “]ara gazd\”
asigurare pentru urgen]e medicale, boal\ [i accident, valabil\ ^n “]ara gazd\”
transport interna]ional spre [i dinspre “]ara gazd\”
asisten]\ pe aeroport (la plecarea [i sosirea ^n [i din “]ara gazd\”)
^nso]itor de grup la plecare [i la re^ntoarcerea ^n România
c\l\toriile ^n “]ara gazd\” efectuate ^n cadrul Programului
seminar de orientare - ^n “]ara gazd\”
sprijin acordat de c\tre voluntarii Organiza]iei YFU din “]ara gazd\”
consiliere acordat\ de c\tre voluntari preg\ti]i ^n acest scop de c\tre Comitetul YFU din “]ara gazd\”
seminar de evaluare la mijlocul anului (o s\pt\mân\ ^n “]ara gazd\”)
seminar de reintegrare (2 zile ^n ]ara gazd\)
seminarul YES 2013 (Young European Students) având o durat\ de 4 zile, ce se va desf\[ura la Werbellinsee,
lâng\ Berlin) - numai participan]ii la Programele de Schimb ^n UNA DINTRE }|RILE EUROPENE
seminarii cu p\rin]ii ^nainte de plecarea [i de ^ntoarcerea copiilor
seminar de reintegrare dup\ re^ntoarcerea ^n România, la sfâr[itul programului (3 zile, ^n ultima decad\ a lunii
septembrie sau ^n prima jum\tate a lunii octombrie 2013)
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EXIST| COSTURI SUPLIMENTARE?
• Pân\ la 15 martie 2012, va fi depus\ o garan]ie în valoare de 350,00 EUR (pentru Programele cu UNA DINTRE }|RILE
EUROPENE) sau 500,00 USD (pentru Programele din cu UNA DINTRE }|RILE DIN ASIA SAU AMERICA), ce va fi înapoiat\
p\rin]ilor la încheierea programului (dup\ Seminarul de Reintegrare - octombrie 2013).
• Pe parcursul [ederii elevilor ^n str\in\tate p\rin]ii trebuie s\ le asigure o sum\ lunar\, destinat\ cheltuielilor curente
(a[a numi]ii “bani de buzunar“), de minimum:
160,00 CHF (ELVE}IA), 150,00 EUR (^N CELELALTE }|RI EUROPENE), 250,00 USD (CANADA [i SUA) [i 225,00 USD
(CELELALTE }|RI);
Transportul la [coal\ + taxele [colare pentru manuale sau c\r]i;
Participarea la diversele activit\]i extracurriculare, cluburi, echipe sau forma]ii;
Participarea la excursiile organizate de c\tre [coal\ sau la excursiile, având caracter cultural, ce sunt oferite ^n
afara Programului de c\tre Organiza]iile YFU din “]ara gazd\”.
CUM SE FACE SELEC}IA?
• O prim\ etap\ de selec]ie are loc ^n baza formularelor de ^nscriere [i actelor primite de la solicitan]i. Acest aspect
trebuie avut în vedere în momentul redact\rii eseului (Curriculum vitae).
Termen limit\ de expediere a formularelor: 15 februarie 2012 (data po[tei).
A doua etap\ de selec]ie o constituie un interviu de grup. Acesta va avea loc la finele lunii februarie a.c.
Candida]ii declara]i admi[i ^ntr-unul dintre PROGRAMELE DE SCHIMBURI INTERNA}IONALE DE ELEVI derulate de c\tre YFU
au la dispozi]ie 7 ([apte) zile calendaristice pentru a comunica prin po[t\ (scrisoare recomandat\ cu confirmare de
primire) biroului YFU - RO din Bucure[ti, decizia de acceptare a locului ob]inut sau de renun]are la participarea la
PROGRAM. Locurile devenite disponibile la expirarea aceastei perioade vor fi oferite candidatelor declarate admise /
candida]ilor declara]i admi[i (f\r\ loc), ^n ordinea clas\rii lor ^n urma particip\rii la interviu.
POT RENUN}A LA LOCUL ACCEPTAT? M| POT RETRAGE DIN PROGRAM?
• Pentru a-[i produce efectele [i a putea fi luat\ ^n considerare, orice decizie unilateral\ de retragere / renun]are la
locul acceptat ^ntr-unul dintre PROGRAMELE DE SCHIMBURI INTERNA}IONALE DE ELEVI derulate de c\tre YFU va fi
comunicat\ de c\tre p\rin]ii participantei declarat\ admis\/participantului declarat admis, prin po[t\ (scrisoare
recomandat\ cu confirmare de primire), biroului YFU - RO din Bucure[ti.
• În aceast\ situa]ie, la cerere, sumele achitate pân\ în acel moment le vor fi rambursate dup\ cum urmeaz\:
a. dac\ aceast\ decizie a fost comunicat\ YFU-RO anterior datei de 15 aprilie 2012 sau a datei de începere a
Seminarului de Preg\tire (numai când aceast\ dat\ va fi anterioar\ datei de 15 aprilie 2012), toate depunerile
vor fi rambursate integral re]inându-se ^ns\, din garan]ia depus\ pân\ la 15 martie 2012 (vezi mai sus), suma
de 75,- ([aptezeci[icinci,00%) EUR (sau, dup\ caz, echivalentul în USD al acesteia);
b. dac\ aceast\ decizie a fost comunicat\ YFU-RO ulterior datei de 15 aprilie 2012 sau a datei de începere a
Seminarului de Preg\tire (numai când aceast\ dată a fost anterior\ datei de 15 aprilie 2012) dar pân\ la data
plec\rii în “]ara gazd\”, toate depunerile vor fi rambursate integral re]inându-se ^ns\ garan]ia depus\ pân\ la
15 martie 2012, ^n valoare de 350,- (treisutecincizeci,00%) EUR (sau, dup\ caz, echivalentul în USD al
acesteia);
c. dac\ aceast\ decizie a fost comunicat\ YFU-RO ulterior plec\rii în “]ara gazd\”, pe parcursul desf\[ur\rii
PROGRAMULUI, numai suma destinat\ organiz\rii Seminarului de Reintegrare (planificat a se desf\[ura ^n ultima
decad\ a lunii septembrie sau ^n prima jum\tate a lunii octombrie 2012) poate face obiectul unei eventuale
solicit\ri de rambursare.
DE UNDE SE POT PROCURA FORMULARE DE ~NSCRIERE?
• pot fi solicitate voluntarilor YFU-RO ce vor face sau au f\cut prezent\ri ale programelor funda]iei noastre;
• pot fi desc\rcate de la adresa: www.yfu.ro/inscriere.html
CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU ~NSCRIEREA ~NTR-UNUL DINTRE PROGRAMELE DE SCHIMBURI INTERNA}IONALE DE ELEVI?
• cerere de participare la program (formularele tip anexate) + câte o fotografie tip pa[aport (lipit\ pe formulare);
• un curriculum vitae (de tip eseu) scris cursiv, de mân\ (nu cu majuscule);
• o caracterizare în limba englez\, pe cât posibil din partea dirigintelui sau a profesorului de limba german\ /
englez\ / francez\ (numai pentru BE [i FR), scris\ numai pe formularul tip D2, ce ^i este destinat. Aceasta
trebuie s\ fie o caracterizare adev\rat\ [i nu doar o amabil\ recomandare. Pentru a putea p\stra
confiden]ialitatea acestui document, rug\m pe cea / cel care ^l va întocmi s\ ^l ^nmâneze elevului ^ntr-un plic
sigilat sau, dac\ aceasta este posibil, ca Domnia sa sau conducerea liceului / colegiului s\ ^l expedieze dierect pe
adresa funda]iei noastre;
• situa]ia [colar\ din ultimii 3 (trei) ani (^n copie);
• consim]\mântul p\rin]ilor (formularul tip anexat), cu specificarea sumei reprezentând contribu]ia benevol\ cu care
ace[tia inten]ioneaz\ s\ subven]ioneze desf\[urarea Programului (p\stra]i copie pentru arhiva personal\). ~n
situa]ia ^n care se solicit\ o burs\, trebuiesc anexate atât declara]iile de venit global f\cute de c\tre p\rin]i
pentru ultimii 2 (doi) ani (^n copie) cât [i adeverin]ele de venituri realizate de c\tre ambii p\rin]i ^n ultimele 3
luni (originale);
• acordul de participare (formularul tip anexat) ^n calitate de “familie gazd\”, la organizarea [i buna desf\[urare a
Programului de Primire ^n România a Elevilor de Schimb din }\rile Partenere.
•
•
•
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COMPLETAREA DOCUMENTELOR DE ^NSCRIERE
• atât formularele tip cât [i eseul (curriculum vitae) vor fi completate, respectiv scris, de mân\ (nu editat la PC [i
listat), cât mai cite] posibil, numai cu cerneal\ sau past\ de culoare neagr\.
CE REGIM DE PROCESARE AU DOCUMENTELE DE ~NSCRIERE?
• Toate documentele primite din partea solicitan]ilor vor fi procesate în regim de confiden]ialitate.
• Din motive tehnice returnarea lor nu este posibil\.
CE TREBUIE S| FAC, DUP| COMPLETARE, CU DOCUMENTELE DE ~NSCRIERE?
• Toate documentele enumerate mai sus trebuiesc expediate, prin Po[t\ (nu prin po[t\ rapid\ sau servicii de
curierat) pân\ luni 15 februarie 2012 (data po[tei), pe urm\toarea adres\:
Funda]ia YOUTH FOR UNDERSTANDING - ROMÂNIA
Calea Mo[ilor Nr. 280
bl. 20, sc. A, et. 3, ap. 09
020893 - BUCURE{TI 10
CUM NE PUTE}I CONTACTA?
• Eventuale informa]ii sau l\muriri suplimentare se pot ob]ine (de luni pân\ vineri ^ntre orele 10:30 ÷ 17:30) prin:
Telefon:
021 210 15 47
Fax:
021 404 37 96
po[t\ electronic\: office@yfu.ro
sau de pe pagina noastr\ de WEB: www.yfu.ro

NOT|:
• Comisia de preselec]ie ^[i rezerv\ dreptul de a anula formularele incomplet sau incorect completate.

~N LOC DE CONCLUZII
Stima]i p\rin]i,
{tim c\ un an [colar pe care copilul s\ ^l petreac\ departe, ^ntr-o alt\ familie, f\r\ a avea posibilitatea de a-l ^ntâlni, de
a-l vedea, poate fi o “^ncercare” dur\ [i pentru dumneavoastr\. {tim [i c\ marea majoritate a p\rin]ilor a rezistat cu
stoicism tenta]iei de a-[i vizita odrasla [i/sau de a-i telefona zilnic.
{tim c\ anul de schimb petrecut departe de cas\ poate fi o “^ncercare” c\reia nu orice tân\r ^i poate face fa]\ pân\ la
sfâr[it. Anul de schimb ^nseamn\ pentru participant o b\t\lie continu\ ^mpotriva prejudec\]ilor sale [i ^mpotriva
prejudec\]ilor altora (cum ar fi, de exemplu, “goana dup\ performan]a academic\ ^n anul de schimb” sau “asumarea
deciziei de reluare a studiului, la re^ntoarcerea acas\, din punctual ^n care a fost ^ntrerupt la plecarea ^n anul de
schimb”), reprezint\ o lupt\ cu sine pentru a se integra [i o lupt\ cu al]ii pentru a fi acceptat [i a-i fi acceptate deciziile.
{tim c\ anul de schimb reprezint\ o provocare pentru cei tari. {tim, pe de alt\ parte, c\ doar 8, dintre cei 483
participan]i de pân\ acum, nu au f\cut fa]\ [i au decis s\ p\r\sesc\ programul ^nainte de ^ncheiere.
{tim, de asemenea, din Fizic\ (capitolul Optica) c\ pentru a vedea ^n perspectiv\ trebuie s\ prive[ti cu amândoi ochii.
{i mai [tim c\, ^n experien]a acumulat\ pân\ ^n prezent, copilul dumneavoastr\ a privit lumea când printr-un ochi (^n
]ar\) când prin cel\lalt (^n scurte perioade de vacan]\ petrecute, poate, ^n afara ]\rii).
Avem ^ns\ convingerea c\ provoc\rile c\rora copilul dumneavoastr\ va trebui s\ le fac\ fa]\, eventualele obstacole
pe care singur va trebui s\ le dep\[easc\, experien]a intercultural\ pe care o va tr\i [i o va acumula ^n anul de
schimb, ^l vor ajuta s\ deschid\ [i cel de al doilea ochi asupra lumii [i s\ priveasc\, ^n sfâr[it, ^n perspectiv\.
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