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Rótarýumdæmisins á Íslandi

Einn áhrifamesti þáttur alþjóðaþjónustu Rótarý 
eru nemendaskipti sem standa til boða börnum 

rótarýfélaga jafnt sem öðrum. Ávinningur 
nemendaskipta er ótvíræður því nemandinn lærir 

tungumál, hann kynnist menningu framandi þjóða, 
öðlast reynslu daglegs lífs í framandi landi, stofnar til 
vináttu við fjölskyldur og skólafélaga, kynnist hugsjón 
Rótarý í verki, er þátttakandi í starfi rótarýklúbbs og 
er rótarýfélagi  framtíðarinnar. Góður skiptinemi er 
góð landkynning og framlag til friðar í heiminum.

UPPLIFUN SKIPTINEMA AF ÁRSDVÖL

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir,  
fór til Frakklands

„Að fara til Frakklands á 
vegum Rótarý var eitt af 

því besta sem ég hef gert. Í 
skiptináminu mínu upplifði 

ég nýja hluti og kynntist fólki 
sem ég mun aldrei gleyma“

Margrét Embla Reynisdóttir  
fór til Brasilíu

„Í skiptináminu mínu í 
Brasilíu kynntist ég nýju 

fólki og nýrri menningu en 
mikilvægast af öllu kynntist 

ég sjálfri mér á nýjan hátt. Ég 
lærði að standa á eigin fótum 

og sjá það besta í fólkinu í 
kringum mig. Ég þakka Rótarý 
innilega fyrir þetta tækifæri“

Bjarni Freyr Gunnarsson  
fór til Spánar

„Skiptinám er mjög gefandi. 
Þetta er ein langbesta 

minning sem ég mun eiga 
og mæli með að sem flestir 
skoði tækifærið að fara í 

skiptinám“

Sindri Engilbertsson  
fór til Sviss

„Árið sem ég varði í Sviss 
á vegum Rótarý færði 

mér meira en ég þorði að 
vona. Ég eignaðist vini fyrir 
lífstíð, lærði nýtt tungumál 

sem nýtist mér enn í dag, en 
verðmætastur var þroskinn 
sem fylgir því að verja heilu 

ári í nýju umhverfi og þurfa að 
standa á eigin fótum.“

Sóley Vera Helgadóttir  
fór til Brasilíu

„Ferð mín sem skiptinemi 
til Brasilíu styrkti ekki 

aðeins tungumálakunnáttu 
mína og menningarlegan 
sveigjanleika, heldur jók 

hún víðsýni mína á sjálfa 
mig, annað fólk og heiminn 

almennt.“

Íris Líf Stefánsdóttir  
fór til Ekvador

„Að fara í skiptinám 
til Ekvador er besta 

ákvörðun sem að ég hef 
tekið. Það ýtti mér út fyrir 

þægindarramman og víkkaði 
sjóndeildarhringinn.  Að vera 

í nýjum aðstæðum í landi 
þar sem að þú talar ekki 

tungumálið og þekkir engan 
er kannski hræðileg tilhugsun 
en það er eitthvað sem breytir 
öllum til hins betra fyrir lífstíð. 
Skiptinám er eitthvað sem þú 

gleymir aldrei.“



Inn á heimsíðu Rótarýumdæmisins rotary.is á undirsíðu um ungt fólk er að finna dýpri fróðleik um ofangreind atriði.   
Einnig má senda tölvupóst á youth@rotary.is til að fá frekari upplýsingar.

 ■ Aldur 16 - 19 ára.

 ■ Dvölin er 10 - 12 mánuðir, eitt skólaár.

 ■ 1 - 4 heimili.

 ■ Gagnkvæm skipti milli rótarýklúbba.

 ■ Umsóknarfrestur er til 1 desember ár hvert.

 ■ Rótarýklúbbar geta sótt um styrk til 

rótarýumdæmisins með hverjum skiptinema. 

 ■ Rótarýklúbbar eða rótarýumdæmi um allan heim 

skipuleggja sumarbúðir.

 ■ Tímabil, frá 1 - 4 vikur. 

 ■ Dvalið hjá fjölskyldu og/eða í sumarbúðum.

 ■ Þátttakandi greiðir fargjald á áfangastað, 

tryggingar og vasapening fyrir einkaútgjöldum.

 ■ Gestgjafarnir greiða mat, gistingu, skoðunarferðir 

o.s.frv. 

 ■ Í mörgum tilfellum er farið fram á greiðslu, tekið 

fram á boðslista yfir sumarbúðir.

 ■ Skipti milli tveggja fjölskyldna í sitt hvoru landinu, 

þar sem tveir unglingar af sama kyni og  

svipuðu reki fá að vera saman í allt að 6 vikur á 

heimili hvors annars eða samtals allt upp í 12 

vikur.  Umsóknarfrestur er fyrir 1. apríl hvert ár.

 ■ Þátttakendur greiða ferðakostnað, vasapeninga  

og tryggingar. 

 ■ Frábært tækifæri til málanáms.

NEMENDASKIPTI Í EITT SKÓLAÁR 
Exchange student – long term

SUMARBÚÐIR 
Camps – short term

UNGMENNASKIPTI Í 3 TIL 12 VIKUR 
Family to family


