
 

 
AFS EVA program, AFS ADAM program oraz AFS ADAM & EVA Couples program – propozycja 
programu dla Kobiet Wolontariuszek i Mężczyzn Wolontariuszy, przynależących do AFS. 
  
AFS EVA program jest to tygodniowy program wymiany dla KOBIET – WOLONTARIUSZEK dedykowany dla 
mam goszczących, mam wysyłających, wolontariuszek oraz innych kobiet zaprzyjaźnionych z programem AFS. 
AFS ADAM program jest męskim odpowiednikiem wyżej opisanego programu. Dodatkowo, istnieje też wersja 
dla par: ADAM & EVA Couples. 
  
Pomysł wymiany EVA, ADAM oraz ADAM & EVA Couples, narodził się w Belgii Flamandzkiej, a następnie 
zyskał dużą popularność w Turcji, w Czechach, Austrii, we Włoszech i innych krajach europejskich. Idea 
programu jest taka, żeby dać możliwość przeżycia swojej krótkiej przygody międzykulturowej dorosłym 
wolontariuszom, uwzględniając ich wiek, zobowiązania zawodowe i wielorakie role społeczne kobiet oraz 
mężczyzn, które implikują brak czasu na dłuższe wyjazdy. 
  
EVA, ADAM oraz ADAM & EVA Couples nie należą do oficjalnych programów wymiany w ramach AFS, zatem 
nie wymagają one obszernej aplikacji,  a także nie podlegają pod ubezpieczenie AFS. Dwa kraje konsultują się 
między sobą na poziomie prezydentów regionów wyrażając ochotę współpracy, następnie organizują grupę dla 
4-6 kobiet lub mężczyzn (w tym par), ustalają terminy i odbywa się wymiana. 
  
Jak przebiega program? 
 Wymiana trwa od 5 do 7 dni (to jest do uzgodnienia w momencie kiedy zbierze się grupa) 
Wszyscy uczestnicy są zakwaterowani w rodzinach goszczących. Atrakcje na każdy dzień będą 
przygotowywane przez wolontariuszy na miejscu. Po kilku miesiącach powinna się odbyć rewizyta w Polsce, 
zorganizowana na tej samej zasadzie. 
  
Jakie są koszty uczestnictwa w tym programie? 
Uczestniczki pokrywają jedynie koszty przejazdu. Zakwaterowanie w Rodzinach Goszczących. Wydatki na 
miejscu pokrywają gospodarze. 
 
Najbliższa propozycja: 
Niedawno otrzymaliśmy zaproszenie od Evy - mamy goszczącej przynależącej do AFS Węgry - która 
zaproponowała od 4 do 6 miejsc dla kobiet.  
 
Jak aplikować?: 
Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza z podstawowymi danymi, który znaleźć można tutaj. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEO28hQpDNKCvXt_vxkeKh1orXN_d5HBu7m894nclxrAyXmw/viewform?usp=sf_link

