HVAD ER YEEP? OG HVAD ER STEP?
Hvis vi tager YEEP først Youth Educational Exchange Programme. Altså, et uddannelse og
udvekslingsprogram for unge.
Det henvender sig til unge mellem 16 og 18 år, hvor mindst den ene forældre er medlem af en Y´s Men´s
klub. Forældrene skal også være villige til at modtage et ungt menneske fra en anden verdensdel Eller det
kan også være bedsteforældrene som er medlem af en Y´s Men´s klub
Udvekslingen har en varighed af ½ til 1 år hvor den unge går i skole i det pågældende land. Udvekslingen
skal ske i et andet Area, altså for vores vedkommende uden for Europa. Det er svært at få unge placeret i
USA, Canada, Australien og Syd Amerika, men noget lettere i Østen, altså Korea, Indien og Japan.
Den unge betaler selv alle udgifter i forbindelse med rejsen og skoleopholdet, men bor så til gengæld gratis
hos en værtsfamilie. Det er også mulighed for at søge et sponsorat hos en Y´s Men´s klub til dækning af
udgifterne. En oplagt mulighed for at lære verden at kende og få nye venskaber

Og hvad er så STEP?
Short Time Exchange Programme, altså et udvekslingsprogram af en varighed på 3 til 11 uger f.eks. i
forbindelse med et Time of Fast projekt.
Et projekt som kører i øjeblikket, forebyggelse af hiv. – aids i Lusaka Zambia i det sydlige Afrika kunne være
et sådan projekt som egner sig til, at unge mellem 15 og 25 år søger ud som volontører, da det er et projekt
som har en tidsramme på 3 år. Dette giver også mulighed for at søge sponsorer blandt Y´s Men´s klubberne

Y´s Men International skal godkende
ansøgningerne og regner med en behandlingstid
på ca. 5- 6 måneder
For yderlig information og rekvirering af
ansøgningsskema kontakt tjenesteleder for YEEPSTEP
Ib Møller Jensen E mail: msg4solhoj@gmail.com

