
ROTARY GIR UNGE MENNESKER 
MULIGHETER

- Visste du at Rotary har mange tilbud til ungdom?

ETT-ÅRS UTVEKSLING

Dette er et utvekslingsprogram for ungdom mellom 16 og 18 år i 
videregående skole.
Du får venner fra hele verden og blir kjent med en annen kultur. 
Det gir anledning til å lære deg et nytt språk, gå på skole i et annet 
land, dra på rundreiser med andre utvekslingsstudenter og oppleve 
verden! Vi utveksler med land i alle verdensdeler. Søknadsfrist 1. 
november. Dersom dette er noe for deg, ta kontakt med

Tone Kolbenstvedt tlf. 926 43 083 eller E-email: tonko@online.no

CAMPS
Rotary arrangerer hvert år 70-90 sommerleirer for 
ungdom. Her kan du møte ungdommer fra alle 
verdenshjørner på for eksempel seilcamp i Middelhavet, 
villmarkscamp i i de canadiske skoger, sykkelcamp på 
Taiwan, klatrecamp i Alpene, musikkcamp i Italia osv. 
Alder er grupper mellom 15-25 år, og som oftest en 
deltaker fra hver nasjon. De fleste leirene er 2 uker og 
kostnader er reise pluss litt til.
Kontakt og info: Tone Kolbenstvedt tlf. 926 43 083, 
E-mail: tonko@online.no

ROTARACT
er en verdensomspennende organisasjon 
av unge mennesker med ulik 
studiebakgrunn og yrkeserfaring. 
Organisasjonens arbeid bidrar 
til personlig utvikling og bred 
samfunnsinnsikt, og er i tillegg et stort 
sosialt nettverk basert på vennskap på 
tvers av by- og landegrenser.

Gjennom et Rotaract-år deltar 
medlemmene på en rekke spennende 
foredrag, besøker bedrifter og 
samfunnsinstitusjoner, og møtes til både 
kulturelle og sosiale arrangementer. 
Rotaract tilbyr et utfordrende og 
utviklende miljø for samfunnsengasjerte 
og nysgjerrige ungdommer mellom 
18-35 år.

Mer informasjon om de ulike mulighetene finner du på www.rotary.no, hos din nærmeste 
rotaryklubb eller ved å kontakte Tone Kolbenstvedt, tlf. 926 43 083, E-mail: tonko@online.no

 

Rotary er en verdensomspennende yrkesbasert organisasjon 
som samler samfunnsengasjerte personer. Vi utveksler 

erfaringer og ideer og gjør en  innsats for å gagne andre både 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
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RYLA
Rotary Youth Leadership Award er et lederutviklingskurs for ungdom fra 18-25. Målsettingen 
med RYLA er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen næringsliv, 
organisasjonsliv og forvaltning. Programmet arrangeres hvert år i februar/mars og har spesielt fokus 
på etikk og lederskap. For mer info, ta kontakt med Thor Asbjørn Andersen telefon 911 08 231 eller 
E-mail: thor.a.andersen@sfjbb.net

GEORGIASTIPENDIET
GRSP- GEORGIA ROTARY STUDENT PROGRAM
”Bringing nations together since 1946” Alder: 18-24 år
Opptil ca. 90 studenter fra hele verden
1 studieår
Omfatter de fleste fagområder
Bo, leve og studiekostnader dekkes av rotarianere i staten Georgia Rotary er vertskap. Du bor i 
studenthjem, men har en egen vertsfamilie.
For info kontakt: Tone Kolbenstvedt, tlf. 926 43 083, E-mail: tonko@online.no

WAS - WORLD AFFAIRS SEMINAR
WISCONSIN, Caroll University, Waukesha. 1 uke i siste halvdel av juni
Alder: 18-19 år

Reise, opphold og deltakelse dekket av Rotary Flere hundre deltakere fra 30-40 nasjoner
MÅL: Øke internasjonal forståelse og evne til samarbeid
Eksempel på tema: Krig/fred, konfliktløsning, fattigdomsbekjempelse, Rent vann, 
Matvareproduksjon, Miljø, Teknologiutvikling m.m.
Info hos Njål Gjennestad, tlf. 908 23 919, E-mail: njal.gjennestad@sfjbb.net

ROTARY PEACE CENTERS - Siden 1997 -
“PEACE AND CONFLICT RESOLUTION”

MASTERGRADSSTUDIER  15-24 mnd.
Internasjonale relasjoner, Konfliktløsning-, fred og forsoning.

Fargerikt studentfellesskap fra universitetene i Uppsala og Bradford på besøk i UD sist vinter.

Rotary finansierer 60-80 studenter hvert år ved universitet i:
North Carolina, USA
Bangkok, Thailand
Tokyo, Japan
Brisbane, Australia
Bradford, England
Uppsala, Sweden

VTT - VOCATIONAL TRAININGTEAM
er en gruppe yrkesutøvere som reiser til et annet land for å overføre kompetanse innen sitt eget 
fagområde, eller motsatt, - henter kompetanse til eget yrke.
Disse gruppene kan bestå av leger, sykepleiere og andre helsearbeidere som arbeider med et 
helseprosjekt; ingeniører som kan gi støtte til et prosjekt som trenger deres spesielle kompetanse; 
eller lærere som kan yte assistanse på en skole, sosialarbeidere og mange andre grupper som besitter 
viktig kompetanse for det stedet man skal besøke og prosjektet man skal bidra i. Gjennom en slik 
organisering kan man ”legge igjen” kompetanse, som vil være verdifull og fremtidsrettet.
Krav:
Minimum 2 deltakere
Støtte fra rotaryklubb eller distrikt i to land Minimum 2 års yrkespraksis innenfor fokusområdene
Avhengig av støtteordning, vil det også være krav til tema/fokusområder.


