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I overensstemmelse med Rotary International´s retningslinjer er:
Multidistrikt Norge forpliktet til å skape og sørge for størst mulig sikkerhet og omtanke for alle
deltakere i Rotary´s ungdomsutvekslingsprogrammer.
Rotarianere, deres ektefeller eller samboere og alle frivillige har plikt til etter beste evne å ha omtanke
for og forhindre fysisk, seksuell eller følelsesmessig misbruk av barn og unge mennesker, som de
kommer i kontakt med.
Norsk Rotarys ungdomsutveksling (Multidistrikt Norge) er organisert som en avdeling under Norsk
Rotary Forum (Norfo), som består av de 6 Rotary distriktene 2250-2260-2275-2290-2305-2310, med
det formål å støtte opp om ungdomsutvekslingsprogrammene og arbeide for internasjonal forståelse.
De syv sittende guvernører er medlemmer av styret i Norfo.
Norfo har sitt eget regnskap og selvstendig revisjon.
Norfo er registrert i Brønnøysundregisteret med eget org.nr. 885 315 402
Norfo har som organisasjon tegnet en selvstendig ansvarsforsikring.
Hvert av de seks norske distriktene og samtlige klubber utpeker en person, som er ansvarlig overfor
guvernørene vedrørende iverksettelse og vedlikehold av prosedyrer for risk management, beskyttelse
og sikkerhet (Protection Officer)
Det kan utpekes spesialister til hjelp i dette arbeidet.
Klubbens rådgiver kan ikke utnevnes til Protection officer, mens DYEO kan.
Det gis informasjon til de involverte rotarianere.
Protection officer har ansvaret for at det foreligger en erklæring fra alle involverte i den medvirkende
klubben.
Ved underskrift av erklæringen bekreftes:
a)
b)
c)
d)

At man har lest hele dette dokumentet
At man er sitt ansvar bevisst
At man aldri har vært anklaget for noen form for misbruk eller trakassering
At man vil rette seg etter de reglene som gjelder for Rotary International og Multidistrikt
Norge.

Erklæringen underskrives så av DYEO/Protection Officer som en godkjenning for å kunne arbeide
med ungdomsutvekslingsprogrammene. Erklæringen oppbevares hos DYEO.
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RISIKOMOMENTER I ROTARYS UNGDOMSUTVEKSLINGSPROGRAMMER
Med det formål å minske risikoen for våre studenter og for å beskytte andre som er involvert i
programmet, er det utarbeidet noen punkter som kan tjene som veiledning og som utgangspunkt for
det daglige arbeidet og som informasjon til de medvirkende.
Utreisende studenter (outbounds)
1. Alle søkere skal delta i et intervju i forbindelse med søknaden
2. Alle foreldre skal delta i et intervju i forbindelse med søknaden.
3. Det skal foreligge uttalelser fra søkerens skole om det faglige standpunkt (karakterer) og om
søkerens vanlige kvalifikasjoner for å delta i utvekslingsprogrammet.
4. Alle studenter skal delta på orienteringsmøtet før avreisen.
5. Alle studenter skal gjøres oppmerksomme på at enhver form for misbruk eller trakassering
(fysisk, seksuell eller følelsesmessig) er uakseptabelt overalt.
Hvis en student føler noen form for bekymring i den forbindelse, skal hun/han umiddelbart ta
kontakt med sin rådgiver eller en annen voksen person.
6. Alle studenter skal informeres om sitt ansvar overfor Rotary og utvekslingsprogrammet.
7. Alle studenter skal ha en forsikring tegnet hos Europeiske Forsikring.
Dekningen er i overensstemmelse med de krav som stilles av Rotary International og
distriktet som tar i mot studenten.
Innkommende studenter (inbounds)
1. Alle studenter vil motta detaljerte opplysninger om første vertsfamilie senest en måned før
utvekslingen starter. Studenten bør få vite om han/hun skal dele rom med andre og hvis så er
tilfelle med hvem.
2. Detaljert informasjon om krav til studentens forsikring sendes i god tid før utvekslingen starter.
3. Det arrangeres et orienteringsmøte for alle innkommende studenter etter ankomst. Dette
orienteringsmøte tar også opp personlig sikkerhet. Studentene gjøres oppmerksom på
landenes kulturforskjeller.
4. Alle studenter skal ha en rådgiver. Hvis det er mulig bør en kvinnelig student ha en kvinnelig
rådgiver, og en mannlig student en mannlig rådgiver.
5. Rådgiveren vil motta informasjon om sine plikter, og han/hun vil følge studenten tett under
hele oppholdet.
6. Alle studenter vil motta skriftlig informasjon om rådgiver og første vertsfamilie innen ankomst.
Denne informasjonen vil omfatte e-post, adresse og telefonnummer.
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Forhold omkring det å være vertsfamilie
1. Alle familier som ikke har fungert som vertsfamilier tidligere, vil bli intervjuet av 2 rotarianere
fra vertsklubben.
2. Alle vertsfamilier vil motta informasjon som beskriver deres ansvar og plikter som vertsfamilie.
3. Alle studenter vil innen ankomsten være kjent med boforholdene.
4. Det bør legges opp til at studenten får sitt eget rom, og at det legges til rette for at han/hun har
et sted, der de kan lese og skrive sine private papirer i ro og fred.
5. Det bør legges til rette slik at det er direkte adgang til baderom uten å måtte gå gjennom
andres soverom.
6. Det vil bli utpekt en reservefamilie, dersom en student må flyttes raskt. Denne reservefamilien
kan være rådgiverens familie.
Generelt
1. Alle rotarianere som arbeider med programmet, og alle voksne medlemmer av vertsfamiliene
skal gi en skriftlig erklæring om at de aksepterer Multidistrikt Norge og Rotary International’s
retningslinjer for ungdomsutveksling.
Godkjennelse skjer ved DYEO/Protection Officer underskrift.
2. Enhver risiko ved aktiviteter, som kan betraktes som farlige, vil bli vurdert, og studenten vil bli
informert om evt. ekstra forsikring.
3. Det bemerkes, at samtlige regler er tatt med for å beskytte rotarianere og andre medvirkende
så vel som de unge menneskene.
4. Hvis en profesjonell organisasjon er ansvarlig for en aktivitet, må arrangørene forsikre seg om
at organisasjonen og de menneskene som er involvert, har de nødvendige sertifikater og
forsikringer i orden.
5. Det eksisterer planer som sier hvordan man skal reagere i de tilfeller det oppstår en
nødssituasjon, forårsaket av naturkatastrofer eller menneskeskapte ulykker – inkl. terrorisme.
Planene skal omfatte alvorlige skader og dødsfall.
6. Det er viktig at vertsfamilien alltid vet hvor studenten er, og hvordan han/hun kan kontaktes.
Studenten selv skal sørge for at vertsfamilien har denne informasjonen.
7. Alle personer som er involvert i programmene, studenter, rådgivere og vertsfamilier skal ha
kjennskap til prosedyrer som omhandler større ulykker og overgrep. Utreisende studenter vil
få opplæring/informasjon ved 2 orienteringsmøter, et på distriktsnivå og et på
Multidistriktsnivå innen utreisen. Innkommende studenter vil få opplæring/informasjon på
Multidistriktsnivå umiddelbart etter ankomst.
Opplæring/informasjon av rådgivere og vertsfamilier vil foregå på distriktsplan og bli
organisert av DYEO /Protection officer. Undervisningsmateriellet er på norsk og er basert på
”Håndbok for rådgivere og vertsfamilier”. Guvernøren, DYEO/Protection Officer vil ved
selvstudium sette seg inn i ”Håndbok for rådgivere og vertsfamilier”.
8. Det finnes prosedyrer, som skal benyttes ved behandling av anklager om misbruk eller
trakassering – appendix 1.
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