VAIHTOON HALUAVAN JA HÄNEN HUOLTAJIENSA HAASTATTELU
Kysymykset on tarkoitettu klubin nuorisovaihtotiimille avuksi, kun haastatellaan OB-vaihtooppilasehdokasta ja hänen vanhempiaan. Haastattelu tapahtuu ennen oppilaan lähettämistä
piirihaastatteluun.
Kysymykset sopivat soveltaen kaikkiin vaihtomuotoihin: vuosi-, kesä- ja leirivaihto.
Kysymykset
1. Opiskelu (missä, suhtautuminen, menestys...)
2. Tulevaisuudensuunnitelmat
3. Harrastukset ja aktiviteetit
- Millaisia sinulla on?
- Miten nuorenne suhtautuu niihin?
4. Suhde sosiaaliseen mediaan (fb, youtube, instagram...).
- Paljonko vietät aikaasi siellä? Riippuvuutesi asteikolla 1-10?
- Vanhempien mielipide asiasta
5. Millainen on perheenne? Entä perheenjäsenten väliset suhteet?
6. Miten lapsenne suhtautuu uusiin asioihin ja haasteisiin?
7. Minkä verran olette matkustelleet ulkomailla?
8. Kenen idea oli vaihto-oppilaaksi hakeutuminen? Mistä syistä vaihtoon? Milloin päätös
syntyi?
9. Miksi olisit / miksi nuorenne olisi hyvä vaihto-oppilas?
10. Miltä teistä tuntuu jos / kun lapsenne on lähdössä maailmalle näin pitkäksi aikaa?
11. Koti-ikävä
- Oletko ollut paljon erossa perheestäsi? Miten paljon uskot kärsiväsi siitä? Miten aiot
selvitä?
- Uskotteko lapsenne kärsivän asiasta? Miten uskotte hänen selviävän siitä?
12. Mitä ajattelette turvallisuusasioista? Oletteko suhtautuneet jossain vaiheessa epäilevästi
koko vaihtoasiaan? Entä nyt?
13. Onko ruokarajoitteita ?
14. Onko eläinallergioita ?
15. Onko olemassa terveydellisiä ongelmia, joista meidän pitäisi olla tietoisia? Käytätkö jotain
säännöllisiä lääkityksiä ? Mielialalääkkeitä ?
16. Onko teillä mitään isompia suunnitelmia perheenne varalle sillä aikaa, kun nuorenne on
maailmalla (esim. muutto)?
17. Onko perhepiirissänne jotain muita tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa nuoreenne vaihdon
aikana (esim. vakavia sairauksia tms.) ?
18. Voitteko toimia isäntäperheenä ulkomaiselle Rotary-vaihto-oppilaalle?
- Vuosivaihto: Ennen nuorenne vaihtoon lähtöä, hänen vaihtonsa aikana, vaihdon
jälkeen
- Kesävaihto: Tunnetteko vaihdon 4 + 4 vastavuoroisuusperiaatteen ?
- Leirivaihto: Ei isäntäperhetehtäviä
19. Uskotteko lapsenne sopeutuvan hyvin rotarysääntöihin?
20. Onko teillä joitain kysymyksiä / huolen aiheita tällä hetkellä?
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Oppilaan turvallisuus
Pyydä perhettä tutustumaan dokumentteihin Toimintaohje (Nuorten turvallisuus) ja RYE Abuse and
Harassment Prevention Policy. Niissä kerrotaan, miten vaihdossa olevan nuoren fyysinen, henkinen
ja seksuaalinen koskemattomuus varmistetaan.
Toimintaohje edellyttää, että kaikki vaihto-oppilaan kanssa läheisessä tekemisessä olevat aikuiset
antavat Suomen Rotarylle suostumuksen rikostaustaselvityksen tekoon. Tämä koskee rotareita ja
isäntäperheen 18 v täyttäneitä jäseniä, jotka vakituisesti asuvat perheen osoitteessa.
Jos oppilaan perhe tulee jossain vaiheessa toimimaan isäntäperheenä
− Pyydä perhettä tutustumaan suostumuslomakkeeseen.
− Varmista, että perheenjäsenet voivat antaa suostumuksensa
− Suostumuslomaketta ei tarvitse juuri nyt täyttää ja allekirjoittaa vaan sen voi tehdä vasta
lähempänä isäntäperhejaksoa.

Klubisitoumuslomake
Kun oppilas on läpäissyt piirihaastattelun, käy läpi klubisitoumuslomake nuoren ja hänen
vanhempiensa kanssa. Vuosi-, kesä- ja leirivaihdon klubisitoumuslomakkeet löytyvät täältä.
− Oppilaan ja vanhempien henkilötiedot
− Hakijan allergiat ja erikoisharrastukset
− Kohdemaavalinnat (lomakkeessa olevien ohjeiden mukaan, huomioi myös ikärajat ->
Vaihtomuoto)
− Pyydä vanhempia maksamaan järjestelymaksu ja toimittamaan siitä pdf-verkkopankkikuitti
(maksuohjeet lomakkeessa)
− Pyydä perhettä tutustumaan nuorisovaihdon rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen (siihen
viitataan klubisitoumuslomakkeessa)
− Lataa täytetty, allekirjoitettu ja skannattu lomake YEAH-järjestelmään oppilaan
dokumentteihin. Lomakkeessa tulee olla oppilaan, huoltajien, nuorisovaihtoasiamiehen ja
klubin presidentin allekirjoitukset.
− Lähetä skannattu klubisitoumuslomake piirin nv-puheenjohtajalle 30.11. mennessä

HAASTATELTU NUORI: ____________________________
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____________________________

PAIKKA JA AIKA:

____________________________
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