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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Dla młodzieży ubiegającej się o udział w międzynarodowej wymianie młodzieży Youth For Understanding 

Polska w roku szkolnym 2023/2024. Więcej informacji na temat YFU oraz programów wymiany młodzieży 

znajduje się w Załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego formularza oraz na naszej stronie internetowej: 

https://yfu.org.pl/rok-za-granica/. 

I. DANE PERSONALNE | Uzupełnij informacje o sobie. 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………  

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….  

Telefon komórkowy: (+48) …………………………………… E-mail: ………………………………………………….  

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………………….. 

Obywatelstwo: …………..…………………………………… Wyznanie: ………..…………………………………….. 

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………………………… Klasa: ……. 

Adres szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon szkoły: (+48) (…..) ………………………. Rodzaj szkoły: □ państwowa; □ prywatna; □ społeczna  

II. PROGRAM WYMIANY | Zaznacz programy wymiany, które Cię interesują (zaznacz co 

najmniej 3 państwa). 

Zaznacz kolejno od 1 do ….. kraje, o wyjazd do których chciałbyś wyjechać na wymianę. 

Pamiętaj! Nie gwarantujemy miejsca w programie do państwa wybranego jako numer 1, a państwo goszczące będzie 

konsultowane i ogłoszone na późniejszych etapach rekrutacji. 

Kierunek: 

□ Argentyna 

□ Australia  

□ Austria 

□ Belgia – Walonia 

□ Brazylia 

□ Bułgaria 

□ Chile 

□ Chiny 

□ Estonia 

□ Finlandia 

□ Francja 

□ Holandia 

□ Japonia 

□ Kanada 

□ Łotwa 

□ Niemcy 

□ Norwegia 

□ Rumunia 

□ Szwajcaria 

□ Tajlandia 

□ Turcja 

□ USA 

□ Wietnam 
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Rodzaj:  □ klasyczny □ licealno-uniwersytecki (tylko Argentyna) 

Czas trwania: □ roczny □ semestralny  □ trymestralny 

Typ programów specjalnych: 

□ natura, sport i rozrywka (Bułgaria) 

□ muzyczny (Chile, Estonia, Łotwa) 

□ sztuki wizualne (Chile, Estonia) 

□ przyrodniczy (Estonia) 

□ teatralny (Estonia) 

□ filmowy (Estonia) 

□ dwujęzyczny (Kanada) 

□ artystyczny (Łotwa) 

□ baletowy (Łotwa) 

UWAGA! Typ, czas trwania, rodzaj i typ programów różnią się w zależności od wybranego kierunku wymiany. Prosimy 

o dokładne sprawdzenie programów dostępnych w wybranych przez siebie krajach. Szczegółowy spis programów 

oferowanych w poszczególnych państwach można znaleźć w załączniku nr 3 do niniejszego formularza (Oferta programów 

wymiany YFU Polska 2023/2024) oraz na stronie internetowej: www.yfu.org.pl/rok-za-granica/kierunki-wymiany. 

 

Jakich języków się uczysz? 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Ile lat? 

………… 

………… 

………… 

Gdzie? 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

Czy byłeś/aś już za granicą? 

Gdzie? Kiedy? Na jak długo? (Wymień 3 najdłuższe pobyty.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Czy w czasie pobytu za granicą mieszkałeś_aś u obcej rodziny? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Czy masz krewnych za granicą, w krajach, o wyjazd do których się ubiegasz? 
Podaj proszę imię i nazwisko, adres i stopień pokrewieństwa. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  
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III. DANE RODZINY | Uzupełnij informacje na temat swojej rodziny. 

Ojciec | 

Opiekun  

Prawny 

 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia: ………………………….. Telefon komórkowy: (+48) ……………………………………. 

E-mail: …………………………………..………………………………..………………………………………. 

Wykształcenie ………………………………. Wykonywany zawód: ……………………………………….. 

 

Matka | 

Opiekun  

Prawny 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia: ………………………….. Telefon komórkowy: (+48) …………………………………… 

E-mail: …………………………………..…………………………………..……………………………………. 

Wykształcenie …………………………………. Wykonywany zawód: …………………………………….. 

 

Rodzeństwo 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………… Wiek: ………….. 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………… Wiek: ………….. 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………… Wiek: ………….. 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………… Wiek: ………….. 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………… Wiek: ………….. 

 

Czy Ty lub Twoja rodzina mieliście już kontakt z YFU? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

 

Skąd dowiedziałeś_aś o możliwości udziału w wymianie YFU?  

 

Czy zamierzasz ubiegać się prywatnie lub poprzez inną organizację niż YFU o roczny pobyt w obcym kraju 

w roku szkolnym 2023/2024? □ TAK □ NIE | Jeśli tak, jaką? ………………………………………………………. 
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IV. ZAINTERESOWANIA | Uzupełnij informacje na temat swoich zainteresowań. 

Czy poza lekcjami bierzesz udział w życiu szkoły? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

 

 

Czy masz już plany na przyszłość (dot. dalszej nauki lub pracy)? Jeśli tak, to jakie? 

 

 

Czym się szczególnie interesujesz? Czy grasz na instrumentach muzycznych, uprawiasz sport, należysz do 

klubów lub kół zainteresowań? Jeśli tak, to jakich? 

 

 

Czy pomagasz w prowadzeniu domu? Jakie masz zadania? 

 

 

Co lubisz robić w wolnym czasie? 

 

 

 

Czego nie lubisz robić? 

 

 

 

Czy palisz papierosy?  □ TAK □ NIE 

Czy Twoja dieta obejmuje szczególne ograniczenia żywieniowe? □ TAK □ NIE | Jeśli tak, to jakie? 
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V. MOTYWACJA DO WYJAZDU | Opisz nam, jaka jest Twoja motywacja do programu 

wymiany z YFU Polska. 

Dlaczego właśnie Ciebie powinniśmy wysłać na rok do innego kraju? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak chciał(a)byś wykorzystać to doświadczenie po powrocie do Polski? 
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VI. OPOWIADANIE O SOBIE | Załącz do kwestionariusza obszerne opowiadanie o sobie, 

w którym się przedstawisz, napiszesz o swoim dotychczasowym życiu, poglądach, 

oczekiwaniach i planach. 
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VII. OPINIA WYCHOWAWCY | Poproś wychowawcę o wystawienie jawnej lub poufnej1 

opinii na Twój temat. 

Uprzejmie prosimy i wystawienie dowolnie sformułowanej opinii o uczennicy/uczniu pod względem jej/jego 

kwalifikacji do udziału w programie międzynarodowej wymiany młodzieży. 

Nie ma potrzeby referowania takich osiągnięć szkolnych kandydata, które wynikają ze świadectw. Wykaz 

ocen oraz świadectwa szkolne kandydat na wymianę musi przedłożyć osobno. 

Kandydaci powinni być w stanie (odpowiednio do swojego wieku) samodzielnie analizować i relacjonować 

zdobyte doświadczenia, poglądy i przekonania. Muszą być gotowi do tego, aby rola polskiego ucznia 

w kraju goszczącym pojmowana była jako zadanie, które prowadzi do lepszego wzajemnego zrozumienia 

między przedstawicielami różnych kultur. 

Kandydaci powinni wykazywać się wystarczającą samodyscypliną i stabilnością, gotowością 

przystosowania się do nowych warunków oraz obcych form i reguł życia, jak również umiejętnością 

wczesnego rozpoznawania i rozumienia pojawiających się problemów. Istotna jest również umiejętność 

brania pod uwagą interesów innych oraz zachowania dystansu wobec własnych zainteresowań. Ważne 

dla nas są informacje dotyczące zachowania kandydata w grupie oraz to, jakie kandydat wywiera 

wrażenie na podstawie swego życia w społeczności szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko wystawiającego opinię: 

 

Pieczęć szkoły:         Data i miejsce: 

 
1 Poufną opinię należy przekazać uczniowi w zaklejonej kopercie lub wysłać na adres biura YFU Polska:  

YFU Polska, pok. 351, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań 
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VIII. WYKAZ OCEN | Poproś wychowawcę o uzupełnienie poniższego wykazu ocen 

Przedmioty 

Oceny (prosimy wpisywać cyframi) 

klasa ……. klasa ……. klasa ……. 

semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II 

zachowanie       

język polski       

język ……….................................       

język ……….................................       

historia       

wiedza o społeczeństwie       

wiedza o kulturze       

podstawy przedsiębiorczości        

geografia       

biologia       

chemia       

fizyka       

matematyka       

informatyka       

wychowanie fizyczne       

edukacja dla bezpieczeństwa       

religia/etyka       

       

       

Imię i nazwisko wychowawcy:   Podpis:    Pieczęć szkoły: 

 



 

9 

 

IX. ŚWIADECTWO ZDROWIA | Uzupełnij informacje o swoim stanie zdrowia. 

Zaznacz i opisz dolegliwości, na które cierpiałeś_aś w przeciągu ostatnich 3 lat. 

Dolegliwość: 

□ Alergia na leki 

□ Alergia na zwierzęta 

□ Alergia pokarmowa 

□ Alergia środowiskowa 

□ Ataki lęku napadowego (paniki) 

□ Celiakia/nietolerancja glutenu 

□ Choroba afektywna dwubiegunowa 

□ Cukrzyca 

□ Depresja 

□ Dolegliwości wymagające stałego przyjmowania leków 

□ Dolegliwości ograniczające możliwość uprawiania sportów 

□ Enurezja (moczenie nocne) 

□ Epilepsja (padaczka) 

□ Nietolerancja laktozy 

□ Schorzenia narządów ruchu 

□ Skłonności samobójcze 

□ Skrajnie niskie lub wysokie BMI (wskaźnik masy ciała) 

□ Zaburzenia nerwicowe 

□ Zaburzenia odżywiania 

□ Znacząca wada słuchu 

□ Znacząca wada wzroku 

□ Inne: …………………………………………………………… 

Komentarz: 
(rodzaj, stopień, objawy, czas 

trwania leczenia, przyjmowane 

leki, itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje o stanie zdrowia: 
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X. DEKLARACJA RODZICÓW 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: ……………………………………………………………………………… 

w programie międzynarodowej wymiany młodzieży Youth For Understanding w: 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 

7. ………………………………… 

8. ………………………………… 

9. ………………………………… 

Jako pierwszy prosimy wpisać najbardziej preferowany kraj wymiany, a następnie pozostałe zgodnie z kwestionariuszem. 

Pamiętaj! Nie gwarantujemy miejsca w programie do państwa wybranego jako numer 1, a państwo goszczące będzie 

konsultowane i ogłoszone na późniejszych etapach rekrutacji. 

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na program wymiany młodzieży Youth For Understanding wnoszą opłatę 

za przeprowadzenie rekrutacji w wysokości 150,00 zł. Opłata uwzględnia koszt przetwarzania zgłoszenia 

rekrutacyjnego, przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej oraz testów językowych przez personel biura i/lub 

wolontariuszy YFU Polska. Opłaty rekrutacyjnej można dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia: 

numer konta do przelewu PLN: 28 1020 4027 0000 1302 0441 4637 

nazwa odbiorcy: Młodzi Dla Porozumienia – Polska 

tytuł przelewu: Opłata rekrutacyjna 2023/2024 za [imię i nazwisko uczennicy/ucznia] 

 

Deklaruję pokrycie opłaty rekrutacyjnej oraz całości kosztów programu, do którego zostanie 

zakwalifikowane moje dziecko: 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 

7. ………………………………… 

8. ………………………………… 

9. ………………………………… 

Prosimy wpisać koszt wybranego program na podstawie załącznika nr 3 (Oferta programów wymiany YFU Polska 2023/2024) 

zgodnie ze wskazaną powyżej kolejnością kierunków wymiany. 
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Przyjmuję do wiadomości, że równowartość deklarowanej kwoty należy wpłacić w złotówkach (PLN) 

(według średniego kursu NBP z dnia wpłaty), dolarach amerykańskich (USD) lub euro (EUR) na konto 

Stowarzyszenia: 

 opłatę rekrutacyjną w wysokości 150,00 zł w terminie 7 dni od wysłania niniejszego zgłoszenia 

do biura YFU Polska – brak opłaty rekrutacyjnej skutkuje wstrzymaniem procesu rekrutacji do 

czasu jej otrzymania, 

 50% kwoty w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do 

programu, 

 50% kwoty w terminie do 2 miesięcy od planowanej daty rozpoczęcia programu wymiany. 

 

 

…………………………………… 
(data i miejsce) 

…………………………………… 
(podpis matki/opiekuna prawnego) 

…………………………………… 
(podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, że: 
Prosimy o zaznaczenie wybranej opcji. 

 Niezależnie od decyzji YFU dotyczącej zakwalifikowania mojego dziecka do udziału w programie 

wymiany młodzieży YFU, wyrażam chęć przyjęcia w swoim domu ucznia z wymiany do Polski w roku 

szkolnym 2023/2024 lub 2024/20252. 

 W przypadku zaakceptowania kandydatury mojego dziecka do udziału w programie wymiany 

młodzieży YFU, wyrażam chęć przyjęcia w swoim domu ucznia z wymiany do Polski w roku szkolnym 

2023/2024 lub 2024/20253. 

 Nie wyrażam chęci przyjęcia w swoim domu ucznia z wymiany do Polski. 

Więcej informacji dot. goszczenia ucznia znajduje się na naszej stronie internetowej: https://yfu.org.pl/goszczenie-ucznia/. 

 
 
 
 
…………………………………… 

(data i miejsce) 

 
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Niepotrzebne skreślić 
 

…………………………………… 
(podpis matki/opiekuna prawnego) 

…………………………………… 
(podpis ojca/opiekuna prawnego)
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XI. DEKLARACJA KANDYDATA 

Oświadczam, że na wszystkie pytania odpowiedziałem_am zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem. Wiem, że 

skutkiem podania przeze mnie nieprawdziwych informacji może być wykluczenie mnie z udziału 

w programie wymiany młodzieży Youth For Understanding. 

 

 

…………………………………………………… 
(data i miejsce) 

………………………………………………… 
(podpis kandydata na ucznia wymiany) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 4). Celem 

przetwarzania Twoich danych osobowych jest rekrutacja do programu międzynarodowej wymiany 

młodzieży. YFU Polska dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe przetwarzane były 

zgodnie z celem, dla których zostały zebrane oraz wykorzystywane stosownie do przesłanek i kategorii 

przetwarzania danych dozwolonych prawem. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez YFU 

Polska danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu i zakresie niezbędnym do 

realizacji procesu rekrutacji. 

 

 

…………………………………………………… 
(data i miejsce) 

………………………………………………… 
(podpis kandydata na ucznia wymiany)

 

 

Adres biura:  Dane kontaktowe: 

 

Młodzi dla Porozumienia - Polska 

Centrum Kultury „Zamek” 

ul. Św. Marcin 80/82; pok. 351 

61-809 Poznań 

tel. +48 (061) 64-65-213 

tel.  +48 533 844 048 

e-mail: info@yfu.org.pl
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Załącznik nr 1 | CZYM JEST YOUTH FOR UNDERSTANDING? 

YFU na świecie 
Youth for Understanding (YFU) jest jedną z największych światowych organizacji społecznych, które 

zajmują się międzynarodową wymianą młodzieży. YFU funkcjonuje w oparciu o zasady non-profit, a 

celem organizacji jest umożliwienie młodzieży wzięcia czynnego udziału w życiu rodziny, szkoły i 

środowiska w obcym kraju, aby z innej perspektywy rozwijać wrażliwość na podobieństwa i różnice 

kulturowe oraz pogłębiać zrozumienie dla wspólnych idei i wartości.  

Organizacja została założona w 1951 roku, aby zaoferować światu nowy początek i naprawić zniszczenia, 

które spowodowała Il wojna światowa. Założycielką i pierwszą dyrektorką YFU była dr Rachel Andresen. 

Pierwszymi uczestnikami programu YFU było 75 niemieckich i austriackich nastolatków zaproszonych przez 

rodziny amerykańskie na roczny pobyt w USA.  

W 1955 r. pierwsza grupa amerykańskich nastolatków wyjechała na 10-tygodniowy letni pobyt w Europie. 

Dzięki pomocy absolwentów oraz ich rodzin, młodzież z USA znalazła swój dom wśród europejskich rodzin. 

Początkowy sukces programów wymiany dał impuls do ekspansji YFU w innych częściach świata. Do 

międzynarodowej sieci YFU należą organizacje w ponad 30 państwach świata.  

Do 2015 r. w programach YFU wzięło udział ponad 260 tys. młodych ludzi.  

YFU w Polsce  
Historia programu YFU rozpoczęła się w Polsce w październiku 1989 roku wymianą krótkoterminową z 

Deutsches YFU Komitee e.v., czyli YFU Niemcy, który jako pierwszy z komitetów YFU zainicjował 

współpracę z Polską.  

W styczniu 1993 r. program został zarejestrowany pod polską nazwą Młodzi Dla Porozumienia – Polska. 

W kontaktach formalnych stosujemy nazwę Youth For Understanding Polska, a w kontaktach zagranicznych 

Youth For Understanding Poland. Powszechnie używamy również skrótu YFU Polska lub YFU Poland.  

Od 2022 r. przewodniczącą Stowarzyszenia jest Marta Agnieszka Bednarczyk, absolwentka programu 

wymiany rocznej do Finlandii. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.  

Dlaczego YFU?  
Chociaż prawdą jest, że wszystkie podróże kształcą, poszerzają perspektywy i umożliwiają zdobycie 

nowych doświadczeń, programy YFU dodatkowo przyczyniają się do rozwoju młodego człowieka i na stałe 

zmieniają jego sposób postrzegania siebie, ludzi i świata.  

Pozytywne wrażenie, jakie wywierają na rodzinach goszczących, znajomych, szkołach, nauczycielach i 
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sąsiadach, wpływa na całe społeczności.  

Doświadczenia zdobyte w ramach programu YFU dają uczestnikom głęboką wiedzę o świecie. Młodzi 

ludzie mogą korzystać z wymiany kulturowej z chęci przeżycia przygody i dreszczu emocji na myśl o 

nieznanym, ale ostatecznie wynoszą z tego doświadczenia dużo więcej.  

Powracają jako dorośli młodzi ludzie, bardziej samodzielni i dojrzali, ze świeżym spojrzeniem na świat. 

Poznając nowe kultury, jednocześnie dowiadują się więcej o sobie. Rozwój osobisty jest kluczową zaletą 

programów YFU, ponieważ dzięki niemu uczniowie nabywają nowe umiejętności i cechy charakteru.  

Uczniowie stają się nauczycielami, edukują rodziców goszczących, znajomych w szkole i całe społeczności, 

pokazując i objaśniając kultury swoich krajów. Ci młodzi ambasadorowie nie tylko sami ulegają 

przemianie, ale także wywierają wpływ na funkcjonujący w innym państwie system społeczny i edukacyjny. 

Jako przedstawiciele innej kultury wzbogacają codzienne doświadczenia innych ludzi.  

To, czego nauczą się teraz, będzie owocowało do końca życia.  
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Załącznik nr 2 | MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY  

Kandydaci  
Kandydat na wymianę YFU powinien spełniać następujące kryteria: 

 być w wieku 15 - 19 lat (w zależności od kraju oraz rodzaju programu, wymagany wiek ucznia w dniu 

przyjazdu może się różnić, dlatego kandydatura osób nie mieszczących się w tym limicie wiekowym 

rozpatrywana jest indywidualnie dla każdego przypadku);  

 posiadać dobre wyniki w nauce (średnią ocen co najmniej 4,0); 

 uczęszczać do szkoły średniej lub wyższej;  

 posiadać komunikatywną znajomość języka obcego umożliwiającą funkcjonowanie w kraju 

wymiany;  

 charakteryzować się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym;  

 być odpornym na stres oraz otwartym na nowe wyzwania;  

 posiadać szerokie zainteresowania;  

 wykazywać się gotowością oraz umiejętnością przystosowania się do nowych warunków i reguł 

życia;  

 wykazywać się samodyscypliną i poczuciem odpowiedzialności. 

Nabór 
Liczba kandydatów z reguły przewyższa liczbę uczestników zakwalifikowanych do wyjazdu na wymianę, 

dlatego pierwsza selekcja następuje na podstawie pisemnych zgłoszeń. Należy pamiętać o tym przede 

wszystkim przygotowując opowiadanie o sobie.  

Następnie, o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w wymianie decydują wyznaczone ocenami postępy w 

nauce, opinia wychowawcy i rozmowy kwalifikacyjne.  

Rozmowy kwalifikacyjne są pierwszym spotkaniem kandydatów, którzy w kilkuosobowych grupach 

dyskusyjnych rozmawiają ze sobą na tematy związane z pobytem w innym kraju. Rozmów kwalifikacyjnych 

nie należy utożsamiać z egzaminem – są one przeprowadzane w przyjaznej atmosferze przez personel biura 

i/lub wolontariuszy YFU Polska.  

Rozmowy odbywają się w siedzibie YFU Polska w Poznaniu lub, w przypadku większej liczby kandydatów 

z jednego regionu, w pobliskim większym mieście. O dokładnym terminie, miejscu oraz przebiegu rozmów 

kwalifikacyjnych informujemy kandydatów pocztą elektroniczną lub telefonicznie.  

Po zaakceptowaniu do programu YFU, uczestnicy otrzymują dostęp do internetowego systemu FileFlow, w 

ramach którego uzupełniają swój profil oraz dodatkową dokumentację w j. angielskim. 
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Koszt  
Koszt wymiany obejmuje:  

 stałe wsparcie ucznia i rodziny naturalnej przez personel biura i wolontariuszy YFU w Polsce oraz 

kraju wymiany,  

 wsparcie merytoryczne w procesie aplikacji o wizę i/lub kartę pobytu tymczasowego,  

 umieszczenie w rodzinie goszczącej, która odpowiada za zapewnienie zakwaterowania, miejsca 

do nauki oraz trzech posiłków dziennie (lub stały dostęp do lodówki),  

 umieszczenie w lokalnej szkole średniej lub szkole wyższej4,  

 opiekę nad uczniem w kraju wymiany,  

 międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne,  

 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,  

 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,  

 podróż z Polski do kraju wymiany i domu rodziny goszczącej,  

 obowiązkowe seminaria z zakresu edukacji międzykulturowej5: 

o seminarium przedwyjazdowe (Pre-Departure Orientation – PDO) w Polsce,  

o seminarium poprzyjazdowe (On-/Post-Arrival Orientation – PAO) w kraju wymiany,  

o seminarium śródroczne/-semestralne (Mid-Year/-Term Orientation – MYO/MTO) w 

połowie wymiany,  

o seminarium przed powrotem z wymiany (Re-Entry Orientation – REO),  

o seminarium YES (Youth Emowerment Seminar) w Niemczech5 ,  

o seminarium po powrocie z wymiany (Post-Exchange Orientation – PEO),  

 podróż powrotną,  

 inne koszty organizacyjne i administracyjne.  

Opłata nie obejmuje kieszonkowego oraz kosztów uzyskania wizy lub karty pobytu tymczasowego w kraju 

wymiany.  

Decyzja o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w wymianie podejmowana jest na podstawie jego 

osobowych, a nie finansowych kwalifikacji.  

 

 

 
4 W zależności od wybranego rodzaju programu 
5 Podane seminaria dotyczą programów rocznych. W przypadku krótszych programów liczba oferowanych seminariów może się różnić. 
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Typy programów  
YFU oferuje następujące typy programów: 

 klasyczny – dedykowany dla uczniów szkoły średniej – uczestnicy mieszkają u rodziny goszczącej 

oraz uczęszczają do lokalnej szkoły średniej;  

 licealno-uniwersytecki – dedykowany dla uczniów ostatnich lat szkoły średniej – uczestnicy 

mieszkają u rodziny goszczącej oraz uczęszczają do lokalnej szkoły średniej (pierwszy semestr) i 

wyższej (drugi semestr). 

Czas trwania programów 
Czas trwania programu wymiany różni się w zależności od wybranego kierunku oraz terminu wyjazdu. YFU 

oferuje programy następującej długości: 

 roczny – trwający ok. 10-12 miesięcy,  

 semestralny – trwający ok. 5-6 miesięcy,  

 trymestralny – trwający ok. 3-4 miesięcy.  

Tematyka programów  
W niektórych z państw oferowane są tzw. programy tematyczne - są to klasyczne programy wymiany 

wzbogacone o komponent związany z określonymi zainteresowaniami lub ścieżką kariery. Udział w 

programie tematycznym jest opcjonalny i wiąże się z dodatkową opłatą na rzecz zapisania uczestnika 

wymiany do określonej szkoły lub na zajęcia dodatkowe. Oferowane programy tematyczne różnią się od 

siebie w zależności od wybranego kierunku. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat 

programów tematycznych oferowanych w poszczególnych państwach, prosimy o kontakt z naszym biurem. 



Załącznik nr 3 | Oferta programów wymiany YFU Polska 2023/2024

Kraj wymiany Rodzaj programu Czas trwania Typ programu Termin wyjazdu Termin powrotu Cena Waluta

Austria klasyczny semestr xx luty 2024 lipiec 2024 8000 EUR

Belgia - Flandria klasyczny trymestr xx styczeń 2024 kwiecień 2024 6700 EUR

Belgia - Flandria klasyczny semestr xx styczeń 2024 lipiec 2024 7100 EUR

Brazylia klasyczny semestr xx sierpień 2023 styczeń 2024 7500 USD

Brazylia klasyczny rok xx sierpień 2023 czerwiec 2024 8900 USD

Brazylia klasyczny semestr xx styczeń 2024 czerwiec 2024 7500 USD

Brazylia klasyczny rok xx styczeń 2024 styczeń 2024 8900 USD

Chile klasyczny semestr xx lipiec 2023 styczeń 2024 8400 USD

Chile klasyczny semestr muzyczny lipiec 2023 styczeń 2024 9300 USD

Chile klasyczny semestr sztuki wizualne lipiec 2023 styczeń 2024 9700 USD

Chile klasyczny rok xx lipiec 2023 czerwiec 2024 8900 USD

Chile klasyczny rok muzyczny lipiec 2023 czerwiec 2024 11000 USD

Chile klasyczny rok sztuki wizualne lipiec 2023 czerwiec 2024 11500 USD

Czechy klasyczny semestr xx styczeń 2024 czerwiec 2024 5700 EUR

Czechy klasyczny semestr dwujęzyczny z hiszpańskim styczeń 2024 czerwiec 2024 6500 EUR

Czechy klasyczny semestr muzyczny styczeń 2024 czerwiec 2024 6300 EUR

Czechy klasyczny semestr sportowy styczeń 2024 czerwiec 2024 6500 EUR
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Czechy klasyczny rok xx styczeń 2024 styczeń 2025 6200 EUR

Czechy klasyczny rok dwujęzyczny z hiszpańskim styczeń 2024 styczeń 2025 7900 EUR

Czechy klasyczny rok sportowy styczeń 2024 styczeń 2025 7900 EUR

Ekwador klasyczny semestr xx sierpień 2023 styczeń 2024 9600 USD

Ekwador klasyczny rok xx sierpień 2023 lipiec 2024 10600 USD

Estonia klasyczny rok xx sierpień 2023 czerwiec 2024 6600 EUR

Estonia klasyczny rok przyrodniczy sierpień 2023 czerwiec 2024 9000 EUR

Estonia klasyczny rok teatralny sierpień 2023 czerwiec 2024 9000 EUR

Estonia klasyczny rok muzyczny sierpień 2023 czerwiec 2024 9000 EUR

Estonia klasyczny rok filmowy sierpień 2023 czerwiec 2024 9000 EUR

Estonia klasyczny rok sztuki wizualne sierpień 2023 czerwiec 2024 9000 EUR

Estonia klasyczny rok xx styczeń 2024 grudzień 2024 6900 EUR

Estonia klasyczny rok teatralny styczeń 2024 grudzień 2024 9000 EUR

Estonia klasyczny rok przyrodniczy styczeń 2024 grudzień 2024 9000 EUR

Estonia klasyczny rok muzyczny styczeń 2024 grudzień 2024 9700 EUR

Estonia klasyczny rok artystyczny styczeń 2024 grudzień 2024 9000 EUR

Estonia klasyczny rok filmowo-mediowy styczeń 2024 grudzień 2024 9000 EUR

Finlandia klasyczny semestr xx styczeń 2024 czerwiec 2024 7000 EUR
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Finlandia klasyczny rok xx styczeń 2024 listopad 2024 7500 EUR

Francja klasyczny semestr xx styczeń 2024 czerwiec 2024 6700 EUR

Holandia klasyczny krótkoterminowy xx styczeń 2024 marzec 2024 7900 EUR

Holandia klasyczny krótkoterminowy dwujęzyczny styczeń 2024 marzec 2024 9900 EUR

Holandia klasyczny trymestr xx styczeń 2024 kwiecień 2024 8500 EUR

Holandia klasyczny trymestr dwujęzyczny styczeń 2024 kwiecień 2024 10600 EUR

Holandia klasyczny semestr xx styczeń 2024 sierpień 2024 10600 EUR

Holandia klasyczny semestr dwujęzyczny styczeń 2024 sierpień 2024 12700 EUR

Holandia klasyczny rok xx styczeń 2024 listopad 2024 11900 EUR

Holandia klasyczny rok dwujęzyczny styczeń 2024 listopad 2024 13900 EUR

Indie klasyczny semestr+ xx lipiec 2023 marzec 2024 9600 USD

Indie klasyczny rok xx lipiec 2023 maj 2024 9600 USD

Irlandia klasyczny semestr xx styczeń 2024 czerwiec 2024 13650 EUR

Irlandia klasyczny semestr z wyborem regionu styczeń 2024 czerwiec 2024 15750 EUR

Kanada klasyczny semestr xx sierpień 2023 styczeń 2024 18300 USD

Kanada klasyczny semestr dwujęzyczny z francuskim sierpień 2023 styczeń 2024 15600 USD

Kanada klasyczny semestr francuskojęzyczny sierpień 2023 styczeń 2024 15600 USD

Kanada klasyczny rok xx sierpień 2023 czerwiec 2024 33500 USD
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Kanada klasyczny rok dwujęzyczny z francuskim sierpień 2023 czerwiec 2024 29800 USD

Kanada klasyczny rok francuskojęzyczny sierpień 2023 czerwiec 2024 29800 USD

Kanada klasyczny semestr xx styczeń 2024 czerwiec 2024 18300 USD

Kanada klasyczny semestr dwujęzyczny z francuskim styczeń 2024 czerwiec 2024 15600 USD

Niemcy klasyczny trymestr xx sierpień 2023 listopad 6400 EUR

Niemcy klasyczny semestr xx sierpień 2023 styczeń 2024 6600 EUR

Niemcy klasyczny rok xx sierpień 2023 lipiec 2024 7750 EUR

Niemcy klasyczny semestr xx styczeń 2024 lipiec 2024 6600 EUR

Niemcy klasyczny rok xx styczeń 2024 styczeń 2024 7750 EUR

Paragwaj klasyczny semestr xx lipiec 2024 styczeń 2024 9350 USD

Paragwaj klasyczny rok xx lipiec 2023 czerwiec 2024 9600 USD

Paragwaj wolontariat krótkoterminowy xx sierpień 2023 październik 2023 6800 USD

Paragwaj wolontariat trymestr xx sierpień 2023 listopad 2023 7050 USD

Paragwaj wolontariat semestr xx sierpień 2023 luty 2024 8100 USD

Paragwaj wolontariat rok xx sierpień 2023 sierpień 2024 9150 USD

RPA wolontariat krótkoterminowy xx sierpień 2023 wrzesień 2023 5900 USD

RPA wolontariat trymestr xx sierpień 2023 październik 2023 7200 USD

RPA wolontariat semestr xx sierpień 2023 grudzień 2023 10300 USD

RPA wolontariat krótkoterminowy xx styczeń 2024 marzec 2024 5850 USD
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RPA wolontariat trymestr xx styczeń 2024 kwiecień 2024 7200 USD

RPA wolontariat semestr xx styczeń 2024 czerwiec 2024 10300 USD

Rumunia klasyczny rok xx sierpień 2023 czerwiec 2024 5800 EUR

USA klasyczny semestr xx lipiec 2023 styczeń 2024 13100 USD

USA klasyczny rok xx lipiec 2023 czerwiec 2024 13650 USD

USA klasyczny semestr xx styczeń 2024 czerwiec 2024 13100 USD

Wielka Brytania klasyczny trymestr xx sierpień 2023 grudzień 2023 10900 EUR

Wielka Brytania klasyczny trymestr z wyborem regionu sierpień 2023 czerwiec 2024 12100 EUR

Wielka Brytania klasyczny semestr xx sierpień 2023 styczeń 2024 13000 EUR

Wielka Brytania klasyczny semestr z wyborem regionu sierpień 2023 czerwiec 2024 14200 EUR

Wielka Brytania klasyczny rok xx sierpień 2023 czerwiec 2024 28500 EUR
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Załącznik nr 4 | Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Youth For Understanding Polska, w skrócie YFU 

Polska, zarejestrowane jako stowarzyszenie pod nazwą Młodzi Dla Porozumienia – Polska z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, pok. 351, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 

0000288685, dla którego akta rejestrowe prowadzi VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu, NIP: 778-117-49-09, REGON: 63025548800000. 

2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust 

1 lit b RODO, zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą. YFU Polska dokłada szczególnej staranności, aby 

wszelkie dane osobowe przetwarzane były zgodnie z celem, dla których zostały zebrane oraz 

wykorzystywane stosownie do przesłanek i kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem. 

3. YFU Polska wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celach wynikających z charakteru zawartej umowy, 

a także przesyłania informacji o bieżącej działalności organizacji przy wykorzystaniu komunikacji 

elektronicznej. Administrator może także przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f 

RODO, tj. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

administratora, np. poprzez wysyłanie informacji o aktualnych wydarzeniach, procesach rekrutacyjnych 

czy nowych możliwościach współpracy. 

4. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie przez pracowników lub wolontariuszy YFU Polska, w zakresie 

określonym wykonywanymi przez nich obowiązkami oraz na podstawie udzielonych przez Administratora 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji zawartej umowy, Państwa dane mogą 

zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym, takim jak organizacje partnerskie YFU, placówki 

dyplomatyczne, firmy ubezpieczeniowe, przewoźnicy, jak i inne podmioty uczestniczące w realizacji tejże 

umowy, a także dostawcy usług hostingowych lub zautomatyzowanych usług marketingowych, w związku 

działalnością statutową YFU Polska na podstawie umowy powierzenia. 

5. Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i/lub elektronicznej, z 

zachowaniem szczególnych środków ostrożności i bezpieczeństwa. 

6. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Państwa z naszych usług oraz przez czas niezbędny 

po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmą Państwo decyzję o wycofaniu zgody na ich 

przetwarzanie. W takim przypadku, ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i 

celów prawnie uzasadnionych. 

7. Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
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przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. 

8. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uznają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 

9. We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt z biurem 

YFU Polska za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: daneosobowe@yfu.org.pl. 


