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SŁOWO WSTĘPU
Program AFS umożliwia wymianę międzykulturową stwarzając 

Rodzinom warunki do wysłania swoich dzieci za granicę jak 

również przyjęcia ucznia z zagranicy do swojego domu. Polska  

z roku na rok staje się coraz bardziej popularnym krajem dla 

uczniów z różnych zakątków świata. Dla polskich rodzin jest to 

wspaniała okazja, żeby zaprosić „kawałek świata” do siebie.

Podejmując decyzję o goszczeniu ucznia z zagranicy stają 

się Państwo częścią tego programu i w znaczący sposób 

przyczyniają się do rozwoju ponad 60-letniej tradycji wymian 

młodzieżowych AFS na całym świecie.

Mimo, że rola Rodziny Goszczącej nie jest łatwa, nie tylko ze 

względu na młodzieńczy wiek naszych uczniów, ale również ze 

względu na możliwość zetknięcia się z odmiennym sposobem 

myślenia i zachowania cechujący inne kręgi kulturowe, przyjęcie 

ucznia do grona swoich domowników jest wspaniałą przygodą 

dla całej rodziny.

Informator został opracowany szczególnie z myślą o Rodzinach, 

które po raz pierwszy podjęły decyzję o goszczeniu. Chcemy 

przekazać Państwu podstawowe informacje o pracy i strukturze 

organizacji AFS, ale przede wszystkim zapewnić, że przez okres 

całego programu będziemy Państwa wspierać korzystając 

z pomocy Mentorów Rodzin, do których będą się Państwo mogli 

zwrócić z prośbą o radę lub nawet interwencję.

Dziękujemy, że podjęli Państwo to wyzwanie. Mamy nadzieję, 

że goszczenie ucznia będzie dla Państwa rodziny wspaniałą 

przygodą!

Pracownicy i Wolontariusze AFS Polska
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MISJA I WARTOŚCI AFS
AFS Intercultural Programs jest międzynarodową organizacją, której dzia-
łalność w znaczącym stopniu umożliwia zaangażowanie rodzin goszczących 
przybywającą do danego kraju młodzież, ale także dzięki pracy wolontariuszy. 
Celem przewodnim AFS-u edukacja międzykulturowa zarówno młodych ludzi, 
ale także ich rodzin, która stanowi fundament pod budowę sprawiedliwego 
i wolnego od uprzedzeń porządku na świecie.
Rozwój pokojowych stosunków pomiędzy narodami o odmiennym uwarunko-
waniu kulturowym jest dynamicznym procesem, którego przebieg może być 
zagrożony poprzez szerzącą się dyskryminację, uprzedzenia i brak tolerancji.
AFS występuje w obronie godności człowieka, wspiera przestrzeganie podsta-
wowych praw obywatelskich jednostki, niezależnie od jej pochodzenia, rasy, 
języka ojczystego, wyznawanej religii czy pozycji społecznej. W ramach pro-
gramu, przebywając w nowym środowisku, młodzi ludzie uczą się przezwycię-
żania barier kulturowych i językowych. Podczas warsztatów organizowanych 
w ramach programu AFS uczestnicy są konfrontowani z problematyką odmien-
ności i różnic kulturowych utrudniających asymilację w nowym otoczeniu jak 
również uczą się zwalczania stereotypów i uprzedzeń. Tak stymulowany rozwój 
młodego człowieka sprawia, że staje się on tolerancyjny i bardziej świadomy 
społecznie.
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SCHEMAT KONTAKTU

MENTOR 
RODZINY

RODZINA  
GOSZCZĄCA

UCZEŃ 
GOSZCZONY

KOORDYNATOR 
REGIONU 

MENTOR UCZNIA

BIURO AFS ZA GRANICĄ 

RODZINA 
BIOLOGICZNA

BIURO AFS W POLSCE

Struktura organizacji
AFS jest organizacją opartą na działaniach Wolontariuszy, którzy realizują misję 
AFS w swoich lokalnych społecznościach. Polska podzielona jest na regiony, 
których liczba z roku na rok wzrasta. Działalność AFSu jest możliwa tylko i wy-
łącznie dzięki zaangażowaniu między innymi takich Wolontariuszy jak Państwa 
Rodzina, jak Wolontariusze wspierający działania organizacji pełniąc rolę Men-
torów Rodzin, Mentorów Uczniów, czy też służący pomocą i radą przy realizacji 
poszczególnych zadań.
Region tworzą wszyscy Wolontariusze czyli rodziny goszczące, uczniowie, 
rodziny wysyłające i sympatycy programu wspierający działalność na danym 
terenie. W celu ułatwienia komunikacji Regiony wybierają spośród swoich wo-
lontariuszy osoby koordynujące działania organizacji w terenie. 
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PROGRAM GOSZCZENIA

Wsparcie dla ucznia
Uczniowie mogą liczyć na wsparcie osobistego opiekuna, którym zazwyczaj 
jest były uczestnik programu AFS za granicą. Intensywność kontaktów z opie-
kunem jest bardzo indywidualna i zależy od sytuacji osobistej i samopoczucia 
ucznia. Zakładamy jednak, że osobisty kontakt z uczniem powinien być przy-
najmniej raz w miesiącu. Może to być rozmowa telefoniczna lub spotkanie.
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Wsparcie dla Rodzin 
Goszczących
Wsparciem dla Rodzin Goszczących są 
Mentorzy Rodzin, rekrutujący się spośród 
byłych rodzin uczestniczących w pro-
gramie AFS, którzy gościli już uczniów 
w swoich domach. Będą Państwu służyć 
radą przy rozwiązywaniu ewentualnych 
problemów, a nawet interweniować, je-
śli okaże się to konieczne. Zachęcamy do 
kontaktu ze swoimi Mentorami, dzielenia 
się swoimi spostrzeżeniami i obawami.
Na początku programu otrzymają Państwo 
książeczkę kontaktową zawierającą nie  
tylko kontakty do przydzielonego Pań-
stwu Mentora Rodziny, Mentora Ucznia, 
władz Regionu, ale także do innych Ro-
dzin Goszczących w Państwa regionie.

Spotkania dla Rodzin Goszczących
Ze względów metodologicznych obowiązkowe są trzy spotkania z Rodzinami 
Goszczącymi i ich Mentorami. 
• Spotkanie informacyjno-organizacyjne przed rozpoczęciem programu.
• Spotkanie po pierwszych dwóch miesiącach pobytu ucznia (zgrane w cza-

sie z seminarium dla uczniów).
• Spotkanie kończące program (dla Rodzin Goszczących i Uczniów programu 

trymestralnego). 
• Spotkanie w połowie okresu goszczenia (dla uczniów programu 10-cio mie-

sięcznego – zgrane w czasie z seminarium dla uczniów).
Te spotkania są okazją dla rodzin w Regionie do wymiany doświadczeń, po-
dzielenia się wrażeniami z goszczenia, jak również udzielenia sobie wzajemnie 
wsparcia.
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Seminaria dla uczniów
Seminaria dla uczniów zbiegają się w czasie ze spotkaniami dla Rodzin Gosz-
czących.
Główną ideą programu jest nauka przez doświadczenie. Młodzi ludzie decydują 
się na pobyt w obcym kraju, w nowej rodzinie, ponieważ daje im to możliwość 
zdobywania codziennie nowych doświadczeń.
Bardzo ważnym elementem tego procesu jest wymiana zdobytych doświad-
czeń i świadomość zmian zachodzących w zachowaniu, umiejętnościach języ-
kowych i postrzeganiu świata uczestników.
Podczas programu zaplanowanych jest od pięciu do sześciu spotkań (w zależ-
ności od okresu trwania programu), w tym pierwsze i ostatnie w kraju pocho-
dzenia, od trzech do czterech za granicą (w naszym przypadku – w Polsce).



9

Pierwsze seminarium w kraju goszczącym tzw. Arrival Orientation odbywa się 
zaraz po przylocie uczniów, których z lotniska odbierają wolontariusze AFS i za-
bierają na trzydniowe spotkanie rozpoczynające program. 
Po mniej więcej dwóch miesiącach od przyjazdu do Polski uczniowie uczest-
niczą w drugim obowiązkowym seminarium organizowanym przez AFS, tzw.
Post-arrival Orientation. Dokładne terminy podawane są każdorazowo w ka-
lendarium, które otrzymają Państwo wraz z dokumentami ucznia. Celem spotka-
nia jest krótka ewaluacja dotychczasowego pobytu, dyskusja o oczekiwaniach 
oraz nastawieniu uczniów do programu wymiany. Rozmowy dotyczą głównie 
samopoczucia uczniów w nowym miejscu zamieszkania i w szkole. Uczniowie 
biorą udział w warsztatach tematycznych dotyczących polskiej kultury, historii, 
obyczajowości.
Kolejne spotkanie, tzw. Mid-stay Orientation jest zaplanowane w połowie pro-
gramu, a ostatnie z cyklu spotkań za granicą, tzw. End of Stay Orientation, na 
dwa dni przed zakończeniem programu. 

Pozostałe spotkania organizowane 
przez AFS w regionach
Do programu spotkań zaliczamy regularne comiesięczne spotkania organizo-
wane w regionach przez wolontariuszy, na które zapraszamy uczniów wraz 
z rodzeństwem goszczącym. Zaproszenie skierowane jest szczególnie do ro-
dzeństwa, ponieważ doświadczenie z ostatnich lat wymian nauczyło nas, 
jak istotne jest zbudowanie dobrej relacji pomiędzy uczniem i rodzeństwem 
goszczącym. Na spotkaniach młodzież ma okazję wzajemnie się poznać, zor-
ganizować spotkania tematyczne dotyczące polskiej historii, wspólnie pograć 
w kręgle, pojeździć na łyżwach itd. Każdego roku organizujemy dla Rodzin 
i Uczniów spotkania świąteczne (Spotkanie Bożonarodzeniowe oraz Wielka-
nocne), na które serdecznie zapraszamy całe rodziny!
Uczniowie mogą również uczestniczyć w wycieczkach fakultatywnych, orga-
nizowanych przez wolontariuszy z AFS, umożliwiających im poznanie różnych 
miejsc w Polsce. Koszty takich wyjazdów ponoszą w pełnym zakresie ucznio-
wie.
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Zasady podróżowania uczestników  
programów AFS

W celu zapewnienia uczestnikowi bezpieczeństwa AFS określa jasne zasady 
dotyczące podróżowania. Regulamin tych zasad otrzymają Państwo razem 
z pozostałymi dokumentami (uczestnicy otrzymują ten sam regulamin w wersji 
angielskiej).
• AFS z zasady jest przeciwne wyjazdom w czasie zajęć szkolnych (chyba, 

że na wyraźne życzenie Rodziny Goszczącej). Należy wówczas pamiętać 
o usprawiedliwieniu nieobecności w szkole.

• Uczestnik może spędzać noc poza domem jedynie za zgodą rodziny bio-
logicznej przesłaną przez biuro AFS, tylko pod opieką wolontariusza AFS 
powyżej 21go roku życia, jeśli przedłoży pisemne oświadczenie, że opiekun 
przejmuje odpowiedzialność. 

• Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że odpowiadają Państwo za bezpie-
czeństwo uczestnika (mimo, że nie są Państwo jego opiekunami prawnymi), 
zatem przestrzegamy przed zbyt pochopnym udzielaniem zgody na wyjścia 
uczestnika w godzinach wieczornych i nocnych.

• Rodzina Goszcząca ma prawo odmówić zgody na samodzielny wyjazd, jeśli 
koliduje on z uroczystościami rodzinnymi względnie innymi planami Ro-
dziny, spotkaniami w Regionie czy imprezami szkolnymi lub jeśli uzna, że 
uczestnik nie jest wystarczająco dojrzały, jego zdolności językowe nie są 
wystarczające lub cel i miejsce podróży w ocenie Rodziny Goszczącej nie  
są odpowiednie dla uczestnika.

• Obowiązkiem uczestnika planującego wyjazd jest zadbanie we własnym 
zakresie o terminowe przesłanie formularza podróży. Samodzielna podróż 
może trwać maksymlanie do 5 dni. Liczba samodzielnych wyjazdów nie po-
winna przekroczyć 5 w ciągu całego programu. 

• Biuro AFS ma prawo nie wyrazić zgody na wyjazd uczestnika mimo zgody 
uzyskanej od Rodziny Goszczącej lub/i Rodziców Biologicznych.

• W ciągu trzech pierwszych miesięcy pobytu oraz po zmianie Rodziny Gosz-
czącej AFS z zasady nie udziela zgody na samodzielną podróż (jedynie 
w wyjątkowych przypadkach).
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Podróże i wyjazdy niewymagające uzyskania zgody od rodziców biologicznych
• Podróże i wyjazdy z Rodziną Goszczącą (w kraju).
• Wycieczki szkolne (w kraju).
• Seminaria organizowane przez AFS (zaznaczone w terminarzu).
• Wyjazdy, spotkania i wycieczki fakultatywne organizowane przez AFS  

na terenie kraju (informacja dostarczana przez biuro).
• Wyjazdy jednodniowe bez noclegu w Regionie i poza Region w Polsce  

(zgoda Rodziny Goszczącej).
Należy pamiętać, że spotkania, wycieczki, wyjazdy organizowane dla uczest-
ników w trakcie trwania programu przez wolontariuszy w regionie
• Nie są obowiązkowe (za wyjątkiem czterech seminariów).
• Mogą być organizowane tylko dla poszczególnych uczestników.
• Mogą być organizowane tylko dla poszczególnych regionów.
• Nie wymagają zgody Rodziców Biologicznych ponieważ nie jest to podróż 

samodzielna – uczestnik jedynie (w niektórych przypadkach) dojeżdża na 
miejsce docelowe sam (bez wolontariusza).

• Pierwszeństwo mają zawsze wyjazdy z Rodziną Goszczącą, spotkania w re-
gionie oraz wycieczki szkolne. Uczestnik nie może uczestniczyć w takim 
spotkaniu, jeśli Rodzina Goszcząca ma zaplanowany wyjazd, spotkanie, 
uroczysty obiad z Rodziną Goszczącą lub wyjazd szkolny.

Podróże i wyjazdy wymagające uzyskania zgody
• Wszystkie wyjazdy za granicę.
• Podróże samodzielne (w tym na zaproszenie kolegów z AFSu, innych Ro-

dzin Goszczących itd.).
Procedura uzyskania zgody na wyjazd
• Zgłoszenie podróży w języku polskim znajduje się pod linkiem:  

http://tiny.pl/gp5wb
• Po wpisaniu adresu e-mail pojawi się formularz podróży, który należy wy-

pełnić online postępując zgodnie ze wskazówkami.
• Zgłoszenia może dokonać każdy: uczestnik, Rodzina Goszcząca, Mentor 

Rodziny, wolontariusz AFS. Zachęcamy rodziny, które mają utrudniony  
dostęp do internetu do skorzystania z pomocy Mentorów Rodziny lub 
Mentorów Uczestnika.
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• W przypadku wyjazdu na zaproszenie innej Rodziny Goszczącej, konieczne 
jest dołączenie do formularza podróży zaproszenia (wystarczy e-mail).

• W przypadku wyjazdu samodzielnego pisemne oświadczenie osoby towa-
rzyszącej (wolontariusza AFS powyżej 21go roku życia) o przejęciu odpo-
wiedzialności nad uczestnikiem podczas podróży.

• W przypadku, gdy w wyjeździe uczestniczy więcej niż jeden uczestnik 
programu wystarczy jeden formularz (zawierający nazwiska wszystkich 
uczestników).

• Formularz zostaje automatycznie przesłany do biura i (odpowiednio w przy-
padku wyjazdów wymagających zgody Rodziców Biologicznych) również 
do biura za granicą).

• Po zatwierdzeniu wniosku przez biuro, Rodzina Goszcząca otrzymuje 
e-mailem formularz zgody z prośbą o zatwierdzenie. Rodzina może odmó-
wić zgody na wyjazd uczestnika.

• Podobny formularz zgody otrzymuje również (jeśli jest to wyjazd wymaga-
jący zgody Rodziców Biologicznych) biuro za granicą.

• Po uzyskaniu wszystkich koniecznych zezwoleń wyjazd zostaje zatwier-
dzony i wówczas automatycznie zostaje wygenerowana na adres e-mail 
uczestnika oraz Rodziny Goszczącej informacja, że uczestnik otrzymał zgo-
dę na wyjazd.

• Bez w/w zgody przesłanej e-mailem do Rodziny Goszczącej uczestnik nie 
może wyjechać.
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Zasady obowiązujące uczniów podczas całego 
programu AFS
Oprócz ogólnych zasad obowiązujących uczniów, takich jak przestrzeganie re-
guł panujących w Rodzinie Goszczącej, wykonywanie obowiązków domowych 
i szkolnych, uczniów obowiązują zakazy, których nieprzestrzeganie skutkuje 
natychmiastowym przerwaniem programu i odesłaniem do domu rodzinnego.
• Zakaz spożywania, posiadania oraz rozprowadzania środków odurzają-

cych.
• Zakaz prowadzenia samochodu lub innego pojazdu mechanicznego,  

którego prowadzenie jest dozwolone na podstawie prawa jazdy.
• Zakaz podróżowania autostopem oraz środkami transportu typu „bla bla”.
• Całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych przez osoby nie-

pełnoletnie oraz zakaz nadużywania napojów alkoholowych przez osoby  
pełnoletnie.

• Bezwzględne przestrzeganie prawa obowiązującego w Polsce.

Ubezpieczenie
Uczniowie przyjeżdżający do Polski w ramach programu AFS są objęci ubez-
pieczeniem zdrowotnym pokrywającym koszty leczenia, z wyjątkiem kosztów 
leczenia chorób przewlekłych, leczenia stomatologicznego, okulistycznego, 
szczepień i badań sportowych. Dokładny opis zakresu usług otrzymają Pań-
stwo wraz z dokumentami ucznia.
Zasady korzystania z ubezpieczenia
• Rodzina Goszcząca opłaca wizytę lekarską oraz dokonuje zakupu leków.
• Rodzina Goszcząca otrzymuje zwrot poniesionych kosztów z tytułu lecze-

nia na podstawie przedstawionej faktury, niezależnie od uzyskania zwrotu 
środków od ubezpieczyciela.

• Wydatek z tytułu usługi medycznej lub zakupu leków należy udokumento-
wać fakturą wystawioną na dane osobowe ucznia (imię, nazwisko i adres 
miejsca zamieszkania w kraju pochodzenia).

• Po dostarczeniu przez Rodzinę Goszczącą faktury, AFS we własnym zakre-
sie załatwia wszelkie formalności w celu uzyskania zwrotu poniesionych 
kosztów.
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Wydatki pokrywane przez AFS
• Kurs języka polskiego w wymiarze określonym w programie.
• Obowiązkowe podręczniki w czasie programu.
• Transport z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (środkami trans-

portu publicznego).
• Koszty podróży i pobytu na czterech obowiązkowych seminariach AFS.
• Opiekę medyczną ucznia objętą ubezpieczeniem.

Wydatki niepodlegające zwrotom
To koszty z tytułu
• Wydatków osobistych ucznia w czasie trwania programu, w tym artykułów 

piśmienniczych do szkoły, zeszytów.
• Utrzymania telefonu komórkowego.
• Dojazdu na spotkania AFSu (za wyjątkiem czterech obowiązkowych semi-

nariów).
• Wycieczek.
• Udziału w zajęciach pozaszkolnych.
• Udziału w dodatkowych zajęciach i wyjazdach organizowanych przez AFS, 

których uczestnictwo jest nieobowiązkowe.
• Odzieży (w tym koszt szkolnego mundurka, który jest elementem osobiste-

go ubioru ucznia).
• Wynajmu sprzętu sportowego (wymaganego do zajęć szkolnych).
• Obiadów w szkole.
• Wyjazdów z Rodziną Goszczącą (jeśli jest to konieczne koszt wyjazdu po-

krywa rodzina biologiczna, w razie odmowy AFS w tym czasie zapewnia 
uczniowi pobyt w innej rodzinie).

• Wyjść do kina, teatru, muzeum oraz innych atrakcji.



15

Zasady zwrotu poniesionych kosztów
Wszystkie koszty wymienione w punkcie „Wydatki pokrywane przez program 
AFS”, poniesione przez Rodzinę Goszczącą należy udokumentować fakturami 
VAT na dane:

AFS Polska
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków

NIP: 944 22 49 238
Do 7-go dnia każdego miesiąca należy przesłać wszystkie faktury z poprzed-
niego miesiąca wraz z wypełnionym formularzem, na adres:

AFS Polska
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków

Zwrot poniesionych kosztów, udokumentowanych poprawnie wystawionymi 
fakturami nastąpi do 7 dni na wskazany rachunek bankowy.
Prosimy o zrozumienie, że faktury dostarczone po terminie lub zawierające błę-
dy nie podlegają zwrotowi.

Zobowiązania AFS-u
• Zorganizowanie spotkania informacyjnego z Rodziną Goszczącą przed 

przyjazdem ucznia.
• Przekazanie instrukcji dotyczącej wypełnienia aplikacji dla Rodzin Goszczą-

cych (w wersji online).
• Zachowanie poufności udostępnionych danych zgodnie z klauzulą poufno-

ści stanowiącą integralną część niniejszego porozumienia.
• Dostarczenie wszystkich koniecznych dokumentów związanych z pobytem 

ucznia, legalizacją jego pobytu oraz ubezpieczeniem.
• Udzielenie wsparcia przy formalnościach związanych z legalizacją pobytu 

ucznia na terenie RP.
• Zapewnienie Rodzinie Goszczącej osoby kontaktowej pośredniczącej 

w kontaktach między biurem oraz uczniem.
• Zapewnienie uczniowi miejsca w szkole i załatwienia wszelkich formalności  

z tym związanych.
• O ile jest to konieczne zapewnienia i opłacenia uczniowi podręczników 

szkolnych.
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• Zapewnienie i opłacenie uczniowi kursu języka polskiego w wymiarze 
określonym w programie.

• Utrzymywanie stałego kontaktu z Rodziną Goszczącą przez cały okres 
goszczenia.

• Udostępnienie Rodzinie Goszczącej numeru alarmowego czynnego całą 
dobę.

• Nadzorowanie przebiegu programu przez cały okres goszczenia.
• Udzielenie w każdej chwili wsparcia przy rozwiązywaniu ewentualnych 

problemów.
• Zwrot wszystkich kosztów związanych z przejazdami ucznia ze szkoły do 

domu transportem publicznym (na podstawie faktur wystawionych na Sto-
warzyszenie AFS).

• Pokrycie kosztów podróży i pobytu ucznia na obowiązkowych seminariach 
AFS.

• Zapewnienie tymczasowego miejsca pobytu dla ucznia w sytuacji krótko-
trwałego wyjazdu Rodziny Goszczącej, w którym uczeń nie może wziąć 
udziału (bez względu na przyczynę), z zastrzeżeniem poinformowania AFS 
o takiej potrzebie przynajmniej z czterotygodniowym wyprzedzeniem.

• Zwrot wszystkich kosztów opieki medycznej ucznia objętych ubezpiecze-
niem (na podstawie faktur wystawionych na nazwisko ucznia).

• Zwrot wyżej wymienionych kosztów na podstawie comiesięcznych rozli-
czeń wysyłanych przez Rodzinę Goszczącą, z zastrzeżeniem, że zostaną one  
dostarczone wraz z poprawnie wystawionymi fakturami nie później niż do 
7 dnia kolejnego miesiąca.

Zobowiązania Rodziny Goszczącej
• Uczestnictwo w spotkaniu przygotowującym do goszczenia ucznia.
• Uzupełnienie lub wypełnienie aplikacji online nie później niż 7 dni od dnia 

podpisania porozumienia.
• Umożliwienie wolontariuszom AFS wizyty w domu przed przyjazdem 

ucznia oraz w trakcie trwania programu.
• Traktowanie ucznia jak członka rodziny i dbania o jego bezpieczeństwo  

w takim samym zakresie jak innych członków rodziny.
• Zapewnienie uczniowi miejsca do spania (osobne łóżko – uczeń może 

dzielić pokój z rodzeństwem tej samej płci), miejsca do nauki, miejsca do 
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przechowywania ubrań i osobistych rzeczy, nieograniczonego dostępu do 
łazienki.

• Pomoc w zorganizowaniu lokalnej karty telefonicznej SIM do kontaktu  
z Rodziną Goszczącą.

• Zapewnienie uczniowi przynajmniej trzech posiłków dziennie.
• Zorganizowanie przejazdów ucznia do szkoły (koszty przejazdów zwraca 

AFS, na podstawie przedstawionych faktur).
• Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego, w tym uczestniczenia w ze-

braniach dla rodziców organizowanych przez szkołę, do której uczęszcza 
uczeń.

• Niezwłoczne informowanie AFS (mentora Rodziny Goszczącej) o wszelkich 
trudnościach związanych z goszczeniem ucznia takich jak: niestosowne za-
chowanie ucznia, łamanie przez ucznia zasad panujących w domu lub zbyt 
częste kontakty ucznia w języku ojczystym.

• Terminowe dostarczanie (nie później niż do 7 dnia kolejnego miesiąca) co-
miesięcznych rozliczeń kosztów.

• Umożliwienie uczniowi uczestnictwa w obowiązkowych seminariach orga-
nizowanych przez AFS.

• Zapoznanie się zasadami podróżowania ucznia stanowiącymi integralną 
część niniejszego porozumienia i ich przestrzegania tych zasad.

• Wezwanie karetki pogotowia w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia 
ucznia.

• Niezwłoczne zawiadomienie AFS o:
 ‒ chorobie, leczeniu stacjonarnym lub ambulatoryjnym ucznia
 ‒ spożywaniu przez ucznia alkoholu w sposób niezgodny z prawem lokal-

nym i zasadami programu AFS lub spożywaniu innych substancji zaka-
zanych

 ‒ łamaniu przez ucznia podstawowych zasad AFS (zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych, zakaz podróżowania autostopem)

• W przypadku rezygnacji z goszczenia Rodzina Goszcząca ma obowiązek 
zawiadomić o tym biuro z wyprzedzeniem pozwalającym na znalezienie ko-
lejnej rodziny (około 4 tygodni), z zachowaniem formy pisemnej wraz z po-
daniem powodu i podpisami wszystkich osób będących stroną (Rodziną 
Goszczącą) porozumienia w sprawie goszczenia.
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Ogólne informacje dotyczące pobytu ucznia 
w Rodzinie Goszczącej
• Rodzina Goszcząca nie otrzymuje zwrotu kosztów poniesionych w związku 

z utrzymaniem i goszczeniem ucznia, z zastrzeżeniem kosztów i trybu ich 
rozliczania.

• Rodzina Goszcząca nie otrzymuje wynagrodzenia finansowego z tytułu 
goszczenia ucznia.

• W ramach programu AFS Rodzina Goszcząca nie może gościć osoby, z któ-
rą jest spokrewniona.

• Rodzina Goszcząca dołoży wszelkich starań, aby uczeń przebywał w bez-
piecznych warunkach, zatem AFS nie popiera wyrażania zgody na prze-
bywanie ucznia poza domem w godzinach nocnych z osobami nieznanymi 
Rodzinie Goszczącej.

• Wszelkie samodzielne wyjazdy ucznia odbywają się tylko i wyłącznie z za-
chowaniem Zasad Podróżowania Ucznia AFS, przekazanych Rodzinie Gosz-
czącej podczas spotkania informacyjnego.

• O wszystkich spotkaniach organizowanych w ramach AFS Rodzina Gosz-
cząca jest zawsze zawiadamiania mailowo lub telefonicznie, zatem brak ta-
kiej wiadomości oznacza, że spotkanie/wyjazd nie jest autoryzowany przez 
AFS.

• Rodzice Goszczący nie są opiekunami prawnymi ucznia. Podczas trwania 
programu opiekę prawną nad uczniem nadal sprawują ich rodzice biologicz-
ni/opiekunowie prawni. Zatem:

 ‒ jeśli uczeń jest ofiarą wypadku – ustaleniem przebiegu i ewentualnego 
sprawcy zajmuje się policja

 ‒ jeśli uczeń jest ofiarą przemocy – wskazaniem sprawcy zajmuje się po-
licja

 ‒ jeśli uczeń jest sprawcą – uczeń jest poddany czynnościom prawnym 
odpowiednim do jego wieku i charakteru przestępstwa. Obowiązek 
kontaktu z policją spoczywa na opiekunach prawnych

 ‒ jeśli uczeń przebywa w szpitalu, a szpital odmawia podania informacji 
osobom, które nie sprawują opieki prawnej, to AFS podejmuje działania 
w celu uzyskania od opiekunów prawnych zgody na ujawnienie danych

• Podczas pobytu w ramach programu ucznia niepełnoletniego obowiązuje 
całkowity zakaz spożywania alkoholu zgodnie z prawem lokalnym. Uczeń 
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pełnoletni może spożywać napoje alkoholowe za zgodą i wiedzą oraz w ilo-
ściach akceptowanych przez Rodzinę Goszczącą. Nadużycie alkoholu jest 
podstawą do natychmiastowego zakończenia programu.

• Podczas pobytu w ramach programu ucznia obejmuje zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych i podróżowania autostopem.

• Rodzice biologiczni mają obowiązek zapewnić uczniowi środki na wydatki 
związane z utrzymaniem numeru telefonu w Polsce, odzieżą, wydatkami 
osobistymi ucznia, samodzielnymi wycieczkami, wycieczkami klasowymi, 
zajęciami pozaszkolnymi, dodatkowymi zajęciami i wyjazdami organizowa-
nymi przez AFS, w których uczestnictwo nie jest obowiązkowe.

• Rodzice biologiczni mają obowiązek zapewnić uczniowi odpowiedni ubiór, 
stosownie do warunków panujących w danym kraju na każdą porę roku 
oraz zadbać o swobodny dostęp ucznia do środków w rozumieniu poprzed-
niego punktu.

• Uczeń posiada ubezpieczenie zdrowotne.
• Rodzice biologiczni pokrywają koszty leczenia chorób przewlekłych oraz 

leczenia stomatologicznego, okulistycznego, szczepień i badań sportowych.
• Rodzice biologiczni nie odwiedzają ucznia podczas programu bez zgody 

biura AFS, a kontakt z dzieckiem ograniczają do minimum.
• Uczeń stając się członkiem Rodziny Goszczącej dzieli z nią obowiązki do-

mowe.
• AFS ma prawo przenieść ucznia do innej rodziny, jeśli uzna, że zmiana bę-

dzie w najlepszym interesie ucznia.
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Kwestie, które warto omówić pierwszego dnia
Zalecamy, żeby już pierwszego dnia ustalić podstawowe zasady obowiązują-
ce w Państwa domu. Zamieszczamy poniżej kilka kwestii, które dobrze byłoby 
omówić już na samym początku.
• Jak uczeń ma się zwracać do nowych rodziców? Czy ma mówić mamo 

i tato, czy po imieniu?
• Jakie są podstawowe obowiązki domowe ucznia? Np. sprzątanie pokoju, 

łazienki, wynoszenie śmieci, nakrywanie do stołu.
• Gdzie uczeń ma składać brudne ubrania?
• Czy oczekuje się od ucznia, że sam będzie sobie prał ubrania?
• Czy uczeń wie jak obsługuje się sprzęty domowe, takie jak pralka i zmy-

warka?
• Czy uczeń może sam sobie prasować ubrania?
• Jakie są reguły korzystania z łazienki? Kto, kiedy i jak długo?
• Jak często uczeń może korzystać z wanny/prysznica?
• W jakich porach jada się w domu posiłki?
• Jakie uczeń będzie miał obowiązki związane z przygotowaniem posiłków?
• Czy uczeń może swobodnie brać jedzenie z lodówki?
• Które strefy w domu są przeznaczone tylko dla Rodziców i nie życzą sobie 

Państwo, żeby uczeń tam przebywał?

W SYTUACJACH ALARMOWYCH NALEŻY
 DZWONIĆ POD NUMER

+48 535 284 574
CZYNNY 24 H/DOBĘ

Pod ten numer można dzwonić wyłącznie  
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ucznia
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• Gdzie uczeń może trzymać swoje ubrania?
• Na jakich zasadach uczeń może korzystać ze sprzętów domowych, takich 

jak komputer, drukarka, instrumenty muzyczne?
• O której godzinie uczeń powinien wstawać w dni wolne od szkoły?
• O której godzinie uczeń powinien być w łóżku wieczorem? Jak długo może 

mieć włączone światło?
• Jakie są zasady wychodzenia wieczorami? O której uczeń musi być w domu? 

Kogo ma informować/pytać o zgodę?
• Kogo uczeń ma informować o spóźnieniu? Czy rodzina akceptuje spóźnie-

nia? Co uczeń ma zrobić w przypadku, gdy nie zdąży na ostatni autobus,  
a nie będzie miał ze sobą telefonu?

• Czy rodzina zgadza się, żeby uczeń zapraszał kogoś do domu? Proszę ja-
sno przedstawić zasady takich odwiedzin – kiedy mogą mieć miejsce, kogo  
należy wcześniej zapytać.

• Czy uczeń może ozdabiać swój pokój (np. powiesić flagę?)
• Jakie są zasady korzystania z telefonu/telewizora/radia?
• Gdzie uczeń może realizować swoje praktyki religijne? Gdzie znajduje się 

kościół? Czy rodzina będzie mu towarzyszyć?
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O CZYM WARTO WIEDZIEĆ
Aklimatyzacja
Decydując się na goszczenie ucznia należy pamiętać, że przez ostatnie kilka-
naście lat żył w zupełnie odmiennym otoczeniu. Należy założyć, że być może 
pełnił on nieco inne role i obowiązki w swoim domu rodzinnym, niż jego obecne 
rodzeństwo goszczące.
Uczeń, którego Państwo przyjmują w swoim domu dorastał w innym środowi-
sku, obowiązywały go inne wzorce zachowania. Być może zachowania, które 
jedna strona uznaje za oczywiste i jak najbardziej poprawne, mogą się okazać 
dla drugiej strony niezrozumiałe, a czasem nawet frustrujące. Warto byłoby za-
stanowić się nad zwyczajami i zachowaniami obowiązującymi w innej kulturze, 
np.
• W jaki sposób nawiązywane są kontakty z nowo poznanymi osobami?
• Czy w trakcie nawiązywania pierwszego kontaktu pożądana jest bliskość  

fizyczna czy raczej powinno się jej unikać?
• Czy podczas interakcji z innymi osobami okazywane są uczucia?
• Jaką rolę pełni rodzina?
• Czy osoby nastoletnie podejmują samodzielnie decyzje dotyczące ich przy-

szłości?
Wymiar możliwych różnic zależny jest od kraju pochodzenia, indywidualne-
go środowiska rodzinnego oraz dotychczasowego doświadczenia zdobytego  
w trakcie podróży zagranicznych.
Przed przyjazdem do Polski uczniowie uczestniczyli w seminariach przygoto-
wujących ich na dłuższy pobyt za granicą, podczas których zwracano im uwagę 
na możliwe różnice kulturowe oraz na konieczność zmiany myślenia stereoty-
powego, w związku z tym powinni mieć świadomość, że będą musieli porzu-
cić pewne przyzwyczajenia i otworzyć się na nowe zachowania obowiązujące 
w danym kręgu kulturowym.
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Nowy członek rodziny
Zalecamy, aby już od pierwszego dnia traktowa-
li Państwo uczestnika programu jak własne dziec-
ko, wdrażali do obowiązków domowych, dokładnie 
przedstawili swoje oczekiwania wobec niego, a na 
jego zachowania reagowali w taki sam sposób jak na 
zachowanie własnego dziecka.
Niektóre elementy życia rodzinnego mogą być na 
początku niezrozumiałe dla ucznia, dlatego ważna 
jest rozmowa i dokładne informacje o porządku ży-
cia rodzinnego. Uczniowie przybywający z zagrani-
cy do Polski zazwyczaj spędzają swój wolny czas po 
szkole angażując się w zajęcia pozalekcyjne. W miarę 
możliwości zachęcamy do zaproponowaniu swojej 
pomocy w zorganizowaniu czasu wolnego po szkole. 
Być może uczeń mógłby również uczestniczyć w za-
jęciach pozalekcyjnych, na które uczęszczają Państwa dzieci.
Zalecamy, żeby Państwo, Rodzeństwo Goszczące lub Mentor Ucznia towarzy-
szyli uczniowi w trakcie zapisów na zajęcia lub podczas pierwszego spotkania 
(szczególnie jeśli uczeń nie zna jeszcze w stopniu wystarczającym języka pol-
skiego).

Relacja z Rodzeństwem Goszczącym
Należy liczyć się z możliwością, że Państwa własne dzieci mogą być zazdrosne 
o zainteresowanie, które okazują Państwo nowemu domownikowi (szczególnie 
na początku jego pobytu), co może doprowadzić do rywalizacji pomiędzy ro-
dzeństwem i uczniem. 
Ważna jest otwarta rozmowa z własnymi dziećmi, motywowanie ich do inte-
gracji np. poprzez wspólne zajęcia pozaszkolne, ale przede wszystkim przygoto-
wanie własnych dzieci jeszcze przed przyjazdem ucznia do tego początkowego, 
niełatwego okresu aklimatyzacji ucznia w kręgu rodziny.
Jednym z pomysłów na integrację z uczniem jest zaangażowanie własnych 
dzieci do pomocy uczniowi w nauce języka polskiego. Można również zapropo-
nować uczniowi uczenie rodzeństwa swojego języka ojczystego, lub – jeśli jest 
to możliwe – pomoc młodszemu rodzeństwu np. w zadaniach z przedmiotów 
szkolnych. 
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Nauka języka polskiego
Uczniowie przed przyjazdem do Polski są zobowiązani do uczestnictwa w 30 
godzinnym intensywnym kursie języka polskiego on-line. Nie należy jednak za-
kładać, że będą w stanie się z Państwem komunikować w tym języku. Brak umie-
jętności językowych może na początku przyczynić się do pewnych problemów 
w komunikacji, które jednak z czasem się rozwiążą. W trakcie pobytu w Polsce 
uczniowie raczej szybko nabywają potrzebne do codziennej komunikacji kwalifi-
kacje językowe oraz stosunkowo szybko uczą się języka przebywając w środowi-
sku posługującym się tylko językiem polskim. W pierwszych tygodniach pobytu 
AFS organizuje im również intensywny kurs języka polskiego. 
Często językiem ułatwiającym codzienną komunikację jest język angielski. 
W procesie nauki języka polskiego bardzo ważne jest ograniczenie czasu roz-
mów w języku angielskim. Im szybciej uczeń podejmie próby komunikacji po 
polsku, tym szybciej przyswoi sobie potrzebne słownictwo.
Nauka zupełnie nowego języka wymaga dużej koncentracji oraz wysiłku. 
W tym okresie uczniowie potrzebują często przestrzeni dla samych siebie, od-
poczynku po dniu w szkole. Jednakże zbyt częste przebywanie zamykanie się 
ucznia w pokoju powinno wzbudzić Państwa czujność. 

Szkoła
Uczniowie przebywający na wymianie AFS są objęci bezwzględnym obowiąz-
kiem szkolnym. Uczniowie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych na takich samych 
zasadach jak reszta uczniów. Należy już na samym początku zwrócić uczniowi 
uwagę na konieczność poważnego traktowania swoich obowiązków szkolnych. 
Również uczniowie, którzy zakończyli już edukację w swoim kraju, zobowiązani 
są do regularnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych.
Uczniowie powinni też w miarę możliwości przygotowywać się do lekcji i odra-
biać zadania domowe.

Szok kulturowy
Na początku programu uczniowie są bardzo entuzjastycznie nastawieni do no-
wego otoczenia. Wszystko jest nowe, uczniowie cieszą się zwykle dużym zain-
teresowaniem w szkole zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów. Jednak po 
pewnym czasie, gdy pierwsze emocje opadną, nadchodzi czas na „rozmyślanie” 
(zazwyczaj po około dwóch, trzech miesiącach pobytu za granicą). Uczniowie 
muszą zmierzyć się z (często) niezrozumiałymi różnicami kulturowymi np. zwią-
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zanych z oczekiwaniami w zakresie ich zachowań w domu i w szkole.
Nauka nowych przyzwyczajeń (spełnianie obowiązków domowych), koniecz-
ność przyswojenia sobie języka obcego i znalezienia nowego grona znajomych 
wymaga dużego wysiłku. Wraz z upływem czasu i coraz płynniejszą komunika-
cją w obcym języku oraz aklimatyzacją w kręgu Rodziny Goszczącej uczeń radzi 
sobie coraz lepiej. 
Czasami uczniowie wyjeżdżający na wymianę, w kraju swojego pochodzenia 
uprawiali bardzo intensywnie sport, kontynuacja którego nie zawsze jest możli-
wa podczas wymiany. Może zatem dochodzić do konfliktów na tym tle z rodzi-
ną, jeśli uczeń oczekiwał, że będzie mógł w takim stopniu angażować się w tego 
typu zajęcia pozaszkolne jak w swoim kraju. Dlatego bardzo ważny jest kontakt 
z uczniem przed jego przyjazdem i ustalenie oczekiwań i możliwości.
Jeśli przez częstą nieobecność spowodowaną uczestnictwem w dodatkowych 
zajęciach poczują Państwo dyskomfort, należy przeprowadzić z uczniem roz-
mowę o zmniejszeniu liczby godzin zajęć pozalekcyjnych i ustalenie np. wspól-
nych posiłków w ciągu tygodnia, na których obecność jest wręcz obowiązkowa.

Tęsknota za domem
Uczniowie tęsknią za domem i kręgiem bliskich przyjaciół szczególnie na po-
czątku pobytu, jak również podczas świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc, uro-
dziny). 
Jednakże kontakt ucznia z domem rodzinnym i przyjaciółmi nie powinien był 
zbyt częsty i intensywny, ponieważ bardzo spowalnia i utrudnia aklimatyzację  
w nowym miejscu.
Gorąco polecamy pisanie tradycyjnych listów do rodziny lub prowadzenie bloga. 

Kontakt i spotkania z rodziną biologiczną
Zaleca się ograniczanie kontaktu telefonicznego lub internetowego (Skype/
Facebook) z rodziną biologiczną. Rodzina Biologiczna z zasady nie odwiedza 
ucznia przez cały okres programu, ponieważ takie spotkania spowalniają pro-
ces aklimatyzacji w nowym otoczeniu, a nawet mogą go w znacznym stopniu 
utrudnić. 
Podróże do domu rodzinnego ucznia są dozwolone tylko w wyjątkowych przy-
padkach, jak np.: poważny wypadek, choroba lub śmierć bliskiej osoby i zawsze 
muszą się odbywać za pisemną zgodą biura AFS.
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JAK OCENIAJĄ PROGRAM 
GOSZCZENIA NASZE RODZINY 
GOSZCZĄCE
"Nasza rodzina już od ponad trzech lat gości wymieńców. Przez cały ten okres mieszkali 
z nami Nüge, Nazlican i Görkem, wszyscy z Turcji. Początkowo nie wiedzieliśmy, jak się za-
chować,  ale po tylu latach możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że był to najlepszy 
okres naszego życia. Poznaliśmy turecką kulturę i otworzyliśmy się na świat.
Całe to doświadczenie sprawiło, że staliśmy się osobami bardziej komunikatywnymi i tole-
rancyjnymi. Każdy z wymieńców był częścią naszej rodziny, wszystkich traktowaliśmy jak 
rodzeństwo. Spędzaliśmy ze sobą dużo czasu i wielką przyjemność sprawiało nam pomaganie 
im w nauce języka polskiego czy w odkrywaniu naszej rodzimej kultury. Nie sprawiali oni 
żadnych problemów, a kontakty utrzymujemy do dnia dzisiejszego. Dwa lata temu byliśmy 
w odwiedzinach u Nüge, a w zeszłym roku to ona wróciła do Polski na wakacje. Goszczenie 
uczniów z innych państw to cudowna przygoda i wspomnienia, których się nie zapomina.
Byliśmy świadkami tego, jak nasze tureckie dzieci zawierają przyjaźnie, jak przeżywają swoje 
wzloty i upadki, jak powoli zakochują się w Polsce i głównie dzięki temu nasza córka sama 
zdecydowała się wyjechać na roczną wymianę do Argentyny. Możemy polecić goszczenie 
każdemu, kto tylko ma chęć poznania czegoś nowego!"

Rodzina Ryskała 
– rodzina goszcząca Nüge, Nazlican i Görkema z Turcji

"To, że zostaliśmy rodziną goszczącą, było czymś zupełnie nieoczekiwanym. Pewnego dnia 
mama po prostu powiedziała „Będziemy gościć ucznia z zagranicy”. Szybko się dogadaliśmy 
z Karlą. Nauczyłem ją grać w szachy, zapoznałem z moimi przyjaciółmi, wspólnie jeździliśmy 
na wycieczki rowerowe, na naukę jazdy konnej. Po pierwszych tygodniach niepewności Karla 
odnalazła swoje miejsce w rodzinie i w szkole. Świetnie dogaduje się z moją rodziną, z moimi 
przyjaciółmi, nie zaniedbując przy tym kontaktów ze swoją prawdziwą rodziną. Cieszę się, że 
Karla spędzi u nas jeszcze siedem miesięcy. To prawdziwa radość mieć tak wspaniałą siostrę!"

Miłosz 
– brat goszczący Karli z Niemiec

"Rodzice pokazali mi zgłoszenie Ayben i powiedzieli, że będziemy ją gościć. Oczywiście były 
wątpliwości i wiele pytań, ale już, kiedy Ayben przyjechała do nas, pytania same znalazły na 
siebie odpowiedzi. Na samym początku było najciężej. Pomagałam Ayben jak mogłam, pró-
bowałam pomóc jej wejść w to nasze życie. Najlepszą pomocą okazała się rozmowa.Na roz-
mowach spędziłyśmy bardzo dużo czasu. Myślę, że Ayben bardzo dobrze radzi sobie z nową 
sytuacją z szkołą. Ma wielu przyjaciół, nie sprawia żadnych problemów. Jest to fajna przygo-
da i świetne jest to, że mogę poznać nową kulturę i otworzyć się na świat."

Magda
– siostra goszcząca Ayben z Turcji
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"O goszczeniu Hansa-Georga w naszym domu zdecydowaliśmy wspólnie z mężem i naszą 
córką miesiąc przed jego przyjazdem do nas. Największe obawy związane z jego pobytem 
pojawiły się na tydzień przed jego przybyciem. Jak podołam obowiązkom gospodyni i matki, 
jeżeli od poniedziałku do piątku nie ma mnie w domu około 11h (pracuję zawodowo)? Mój 
mąż również pracuje zawodowo a dodatkowo prowadzi małe gospodarstwo sadownicze. 
Jedyną pociechą w tym wszystkim było to, że Hans-Georg będzie uczęszczał do tej samej 
szkoły, co moja córka. Moje obawy zaczęły znikać w momencie, kiedy próg naszego domu 
przekroczył młody człowiek, od którego emanowało ciepło i otwartość do ludzi. Po kilku-
dziesięciu minutach spędzonych przy wspólnym obiedzie wzięłam go za rękę i oprowadziłam 
po całym naszym domu, mówiąc mu, że przyjmujemy go, jako członka naszej rodziny i musi 
poznać wszystkie zakamarki, aby czuł się w nim dobrze. Hans-Georg, co dnia odwzajemniał 
to uczucie swoją serdecznością i uprzejmością, co pozwoliło przełamać wszelkie bariery języ-
kowe, kulturowe i obyczajowe.
Z każdym dniem pobytu Hans-Georg coraz mocniej asymilował się w naszej rodzinie poprzez 
chętny udział w codziennych zajęciach domowych (przygotowanie kolacji, sprzątanie a na-
wet pracę w sadach z moim mężem). Jego sympatia i chęć poznawania naszej kultury i oby-
czajów sprawiły, że był zapraszany przez naszą rodzinę i przyjaciół na wszystkie uroczystości 
(wesela, chrzciny, komunie, itp.) Poznaliśmy również jego rodzinę i nawiązaliśmy serdeczne 
kontakty. Podczas wzajemnych odwiedzin nasze dzieci (Hans-Georg i Joasia) byli naszymi 
„językami”. Decyzja o goszczeniu była jedną z najsłuszniejszych, jakie mogliśmy podjąć w na-
szym życiu. „Takiego Hansa-Georga” i „takich wspomnień” związanych z jego pobytem u nas, 
życzymy wszystkim, którzy są otwarci na goszczenie w swoich rodzinach."

Danuta Konik 
– matka goszcząca Hansa-Georga z Niemiec

"Do wzięcia udziału w projekcie goszczenia ucznia z innego kraju przekonała mnie koleżanka, 
która sama wyjechała na roczną wymianę do Szwajcarii. Po dłuższej rozmowie razem z rodzi-
cami zdecydowaliśmy się wypełnić nasz kwestionariusz. Niebawem dostaliśmy aplikację Sary 
z Sardynii, która chciała odwiedzić Polskę na trzy miesiące.
Szczęśliwa, że jako jedynaczka będę mieć w końcu „siostrę”, mając nadzieję na owocną znajo-
mość, razem z rodzicami we wrześniu powitałam Sarę w naszym domu. Od samego początku 
wszystko wydawało się nie takie trudne, jakim mogłoby być. Wprowadziłam Sarę w nowe 
środowisko szkolne, w kręgi swoich znajomych. Klasa i grono pedagogiczne również powitało 
ją z radością. Problemy pojawiły się dopiero po jakimś czasie. w dużej mierze wynikały one 
jednak z barier językowych oraz różnic kulturowych i tych związanych z trybem życia. Tu 
pomocną okazała się szczera rozmowa, która rozwiązywała każdy konflikt czy niesnaskę.
Obie z Sarą musiałyśmy się wykazać dużą tolerancją i otwartością. Już w połowie pobytu 
Sara miała spore grono przyjaciół i znajomych, zarówno w szkole, gdzie bardzo dobrze radziła 
sobie, jako uczeń, jak i poza nią. Po trzech miesiącach umiała komunikatywnie posługiwać 
się językiem polskim i bardzo zżyła się z naszą rodziną i przyjaciółmi. Tak jak jej trudno było 
opuszczać nasz kraj, tak i nam ciężko było się z nią rozstać. Niewątpliwie wzięcie udziału 
w programie AFS jest wielką szansą na poznanie nowej kultury, zawarcie nowej znajomości, 
która może przetrwać lata i co więcej uczy nas, czym jest tolerancja dla innego człowieka 
i jak ważna ona jest.

Kornelia Domiter 
– siostra goszcząca Sary z Włoch
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