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Úvod
Milí priatelia,
v kontexte osláv 100-ročnice AFS si viac uvedomujeme
súvislosti pôvodnej misie Americkej poľnej služby, ktorej
zmyslom bola pomoc bojujúcim vo frontovej línii 		
1. svetovej vojny. Dnes snahu pomôcť vnímame
v oveľa širších súvislostiach, jej postupnú transformáciu
do rozvoja medziľudských vzťahov s jasným cieľom pre
všetkých zúčastnených – žiť v pokojnom, tolerantnom
svete, rešpektujúc hodnoty iných.

V aktivitách Intercultura Slovakia, o. z., sa nám
darí uskutočňovať naše plány a postupne napĺňať
spoločné AFS, ako aj naše ciele. Rozvíjali, obohacovali
a vylepšovali sme prácu v mnohých oblastiach, vďaka
premyslenému, systematickému a dôslednému prístupu
vedenia občianskeho združenia, ako aj všetkých členov.

Ak vyjadríme výsledky našej činnosti matematicky 		

Eva program výmenou hosťujúcich mám obohacuje

– v oblasti hosťovania a vysielania sme boli viac ako

naše skúsenosti v rámci pobytov v zahraničí, ale aj

100 % úspešní. Atmosféra hosťujúcich rodín spolu

v čase hosťovania „Eva mám“ na Slovensku.

so starostlivosťou, ktorá sa hosťujúcim študentom spolu
s kamarátskym prístupom dostáva, je zárukou, že mladí
ľudia zo sveta si nájdu na Slovensku svoj druhý domov,

Intercultura Slovakia sa opiera predovšetkým o bohatú

pohodu, spokojnosť a, samozrejme, niečo typické pre

a zanietenú prácu dobrovoľníkov, bez ktorých by sme

nás Slovákov, kam sa študenti neraz vracajú, aby boli 		

nedokázali uskutočňovať naše aktivity a dosiahnuť

so svojimi blízkymi. Sme vďační hosťujúcim rodinám.

napĺňanie našich cieľov. Oni sú nezastupiteľní v príprave, ale aj priebehu mnohých akcií.

Rok 2014 predstavoval zlom aj vo vysielaní, keď sa
rozšírila paleta krajín, ktoré boli v súlade s predstavou

Prajem všetkým, ktorí svojím prístupom k Intercultura

našich študentov o ich pobyte v zahraničí. Dokázali

Slovakia prispeli k jeho rozvoju, mnoho spokojnosti

zúročiť špecifiká hosťujúcej krajiny – ale predovšetkým

a radosti v ďalších aktivitách.

sa osobnostne obohatili, rozvinuli ich schopnosti
samostatnej existencie, rozšírili svoje vedomosti, ale
Zora Lovišková
predsedkyňa predstavenstva

predovšetkým zlepšili komunikáciu v cudzích jazykoch.
Boli sme úspešní aj v oblasti poskytovania štipendií
vďaka projektom vypracovaným dobrovoľníkmi
Intercultura Slovakia. Triedna výmena nezaostala
a našla odozvu na viacerých školách. Cenné skúsenosti,
príjemné chvíle v škole, rodinách, ale aj účasť
na mnohých spoločných aktivitách sú iba začiatkom
vzájomne blízkych kontaktov. Srdečná vďaka patrí
všetkým, ktorí sa na triednej výmene podieľali.
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INTERCULTURA SLOVAKIA (2010 – 2014)

66 počet slovenských stredoškolských študentov

AFS
štatistiky

vyslaných do zahraničia

30 počet medzinárodných stredoškolských
študentov hostených na Slovensku

147 počet dobrovoľníkov na Slovensku, ktorých
podpora umožňuje činnosť AFS

52 počet slovenských stredných škôl spolupracujúcich s AFS Intercultura Slovakia, o. z., prostredníctvom hostenia a vysielania

25 študentov bolo podporených štipendiom AFS
od roku 2010 do roku 2014

AFS je celosvetová nezisková organizácia,
ktorá je lídrom medzi medzinárodnými
stredoškolskými výmenami bezmála sedem desaťročí, a:
- každoročne sprostredkuje výmenu

NAŠIMI PARTNERMI SÚ:
Baden-Württemberg Stiftung
VÚB Bank Intesa Group
AFS International Inc.
AFS Mezikulturní programy, o. s.
EVONIK
Nitrianska komunitná nadácia

takmer 13

000 jednotlivcov
- má viac ako 60 partnerských

organizácií, vrátane Intercultura
Slovakia, o. z.

- zachováva si absolventskú sieť s viac ako

Intercultura Slovakia, o. z., taktiež
podporila talentovaných študentov
prostredníctvom darov 1,5 % a 2 % 		
z daní.

424 000 jednotlivcami po celom
svete

- je celosvetovo podporovaná takmer

44 000 AFS dobrovoľníkmi
KDE ŽIJÚ AFS
HOSTITEĽSKÉ
RODINY?

ODKIAĽ
POCHÁDZAJÚ AFS
ÚČASTNÍCI

38 %

53 %

AFSÁCI ZÚČASTNENÍ
V RÔZNYCH
PROGRAMOCH
79 %

23 %
8%
8%
2%

2%
10 %

20 %

17 %

21 %
14 %

8
%
8%
5%
5%

Európa 38 %

Európa 53 %

Školský program (9 646) 79 %

USA 23 %

Ázia a Tichomorie 21 %

Jazykový program (984) 8 %

Amerika (bez USA) 14 %

Iný program (927) 8 %

Ázia a Tichomorie 17 %

USA 10 %

Dobrovoľnícky program (665) 5 %

Afrika 2 %

Afrika 2 %

Amerika

(bez USA)

20 %
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Kto sme
Čo je AFS?
AFS je medzinárodná
dobrovoľnícka mimovládna
nezisková organizácia. Poskytuje
príležitosti medzikultúrneho
vzdelávania, aby pomáhala ľuďom
rozvíjať vedomosti, zručnosti
a porozumenie, a tým vytvárala
spravodlivejší a mierumilovnejší
svet.

Základné hodnoty a znaky
AFS umožňuje ľuďom správať
sa ako zodpovední občania,
ktorí sa snažia o mier a pochopenie. Uvedomuje si, že
mier je dynamický koncept
ohrozený nespravodlivosťou,
neznášanlivosťou a intoleranciou.
AFS sa usiluje o posilnenie viery
v dôstojnosť a hodnotu každej
ľudskej bytosti bez ohľadu na
kultúru a národnosť. Vyzdvihuje
rešpekt k ľudským právam a základným slobodám bez rozdielu
rasy, pohlavia, národnosti, náboženstva alebo sociálneho
postavenia. Aktivity AFS sú
založené na základných hodnotách
dôstojnosti, rešpektu pre odlišnosť,
harmónie, empatie a tolerancie.

HISTÓRIA
AFS medzikultúrne programy začínali ako Americká poľná
služba (American Field Service alebo AFS). Vznikli v roku
1914 krátko po vypuknutí prvej svetovej vojny, keď mladí
Američania žijúci v Paríži pracovali ako dobrovoľní šoféri sanitiek vo Francúzsku. Prvý výmenný AFS program sa uskutočnil
v roku 1947. 52 študentov z 10 krajín sveta vrátane bývalého
Československa bolo vyslaných do USA vďaka štipendiám.
Okolo 200-tisíc študentov zúčastnených v AFS programoch,
ich hosťovské rodiny a priatelia vytvorili celosvetovú komunitu
so spoločnými skúsenosťami, spomienkami, blízkymi vzťahmi
a dlhotrvajúcimi priateľstvami.

AFS NA SLOVENSKU
Účastníci prvého výmenného programu založili v roku 1990
pobočku AFS medzikultúrne programy v Bratislave.
V roku 2010 došlo k jej transformácii na občianske združenie
Intercultura Slovakia, o. z., keď sa stala stabilnou a nezávislou neziskovou organizáciou so základom väčším ako 100
aktívnych dobrovoľníkov. Je členom Európskej federácie pre
medzikultúrne vzdelávanie (EFIL), ktorá zastrešuje partnerské
organizácie AFS v Európe, poskytuje tréningy a podporuje
hodnoty medzikultúrneho vzdelávania na európskej úrovni.
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Podujatia
v roku 2014

Minulý rok v novembri svet AFS zažil v Paríži pozoruhodný
reťazec udalostí: AFS svetový kongres, Deň AFS navrátilcov,
„100 Years Young“ workshop AFS mládeže a sympózium v sídle
UNESCO, AFS Medzinárodné vzdelávacie sympózium „Učíme
sa žiť spoločne – od nápadov k akcii“, recepciu, ktorá sa konala
pri príležitosti osláv storočnice spolu s galavečerom a následne
viacdňový výlet realizovaný vo Francúzsku a Belgicku po
stopách zakladateľov AFS.

SVETOVÝ KONGRES 100 ROKOV AFS
Predstavitelia AFS organizácií po celom svete
sa stretli v Paríži na počesť odvahy, ducha, vízie
a dedičstva zakladateľov – vodičov sanitiek
Americkej poľnej služby počas prvej a druhej
svetovej vojny. Práve oni neskôr transformovali
Americkú poľnú službu z vojnového dobrovoľníckeho programu humanitárnej pomoci na
prelomový medzinárodný výmenný študentský
program pre stredné školy. 44 000 dobrovoľníkov
po celom svete je aj dnes odhodlaných napĺňať
dedičstvo vodičov sanitiek - slúžiť druhým 		
a podporovať AFS programy po celom svete.
Udalosti v Paríži boli poctou minulosti, tiež sa
zamerali na oslavy súčasnosti a na vytváranie
budúcnosti – smerovanie, myslenie a vplyv AFS na
najbližších 100 rokov.
Odvaha, dobrovoľníctvo a učenie boli konštanty
počas histórie AFS, bez ohľadu na to, ako veľmi
sa ich prejavy zmenili. Naše tri kľúčové oblasti sú
zastúpené v každej našej činnosti – medzikultúrne
vzdelávanie, programový rast a angažovanosť
dobrovoľníkov. Na AFS svetovom kongrese
v Paríži – meste, kde sa zrodila Americká poľná
služba – bolo potvrdené, že tieto konštanty môžu
pretrvávať a vyhovovať potrebám 21. storočia.
Je veľmi dôležité prispôsobiť naše programy
potrebám súčasného sveta, vytvárať rôzne typy
dobrovoľníckej angažovanosti a posilniť našu
identitu vzdelávacej organizácie.

DEŇ MEDZIKULTÚRNEHO DIALÓGU
Posledný septembrový víkend sa Intercultura
Slovakia, o. z., podobne ako minulý rok
zúčastnila na divadelnom festivale „Divadelná
Nitra“. Na príprave celej akcie sa podieľali
dobrovoľníci, ako aj zahraniční študenti.
Náš stánok lákal okoloidúcich rôznymi
aktivitami, kvízmi a napečenými dobrotami
zo zahraničných krajov. Medzi najmladšími
bolo veľmi obľúbené maľovanie vlajok na tvár.
Všetky aktivity boli zamerané na vnímanie
kultúrnych rozdielov a informovanie verejnosti
o možnostiach vysielania a hosťovania
študentov. Atmosféra bola úžasná a každý si
tento víkend v spoločnosti AFS neskutočne
užil.
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TANEČNÝ DOM NITRA
Dňa 25. 03. 2014 sa v Nitre pod vedením
Katedry etnológie a etnomuzikológie FF UKF
v rámci „Etnologických dní“ ŠKOLA TANCA
tancovali tance Čierneho Balogu, Veľkého
Zálužia a folklorizované spoločenské tance 		
zo Šariša.
Naše zahraničné študentky sa taktiež pripojili
a naučili sa niečo nové z našich tradícií. Bolo
to veľmi fajn, tancovalo sa do kruhu a potom
aj v pároch, hala bola plná ľudí a veselej

PREDSTAVENIE
RADOŠINSKÉHO NAIVNÉHO DIVADLA
VIANOČNÉ POSEDENIE
Už niekoľko rokov sa stretajú priatelia AFS na divadelných predstaveniach Radošinského naivného divadla
v Radošine. Výnimkou nebol ani prvý decembrový
piatok 2014. Nevšedný životný príbeh geniálneho
amerického herca, komika a režiséra Bustera Keatona,
u nás známeho aj pod menom Frigo, poslúžil autorovi
Stanislavovi Štepkovi, aby napísal na základe
spletitých životných osudov veľkého amerického
klauna svoju prvú neradošinskú hru pod názvom
Sláva. RND spolu s tvorcami inscenácie prinieslo
naozaj nevšedný umelecký zážitok.
Tejto inscenácie, bohato vyváženej humorom, skvelou
dobovou hudbou, piesňami a tanečnými výstupmi,
sa zúčastnilo 40 priateľov AFS. Po predstavení sa
všetci stretli na malom posedení, pri ktorom bola
príležitosť porozprávať sa o činnosti AFS a vymeniť
si skúsenosti s hosťovaním študentov v slovenských
rodinách. Takéto a im podobné podujatia prispievajú
k činorodej spolupráci s rodinami pri hosťovaní, ale aj
vysielaní detí na študijné pobyty do zahraničia.

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE EFILU
A STRETNUTIE RIADITEĽOV
V španielskej Malage sa konalo mimoriadne valné
zhromaždenie organizácie EFIL a stretnutie
riaditeľov európskych AFS organizácií. Hlavným
bodom na programe rokovania boli voľby do
predstavenstva EFIL-u. Zo šiestich kandidátov boli
zvolení štyria, ktorí budú v predstavenstve EFIL-u
pôsobiť dva roky: Jörn Lehmann z Nemecka,
Jatta Erlund z Fínska, Andrea Franzoi z Talianska
a Ragnar Thorvardarson z Islandu. Štyria novozvolení členovia rady sa pripoja k Ekaterine
Bagdasarovej z Ruska, Philippovi Wagnerovi
z Rakúska a Bartovi van Doverenovi z Belgicka.
Rada EFIL-u sa skladá zo siedmich členov, ktorí
pôsobia dvojročné obdobie.
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GOOGLE GRANT

MEDZIKULTÚRNE VZDELÁVANIE V AFS

Počas roka 2014 sa uskutočnili štyri telefonické
volania ľudí zodpovedných za ICL (medzikultúrne
vzdelávanie) s centrálou a AFS organizáciami
z celého sveta, ktoré boli zamerané na ICL témy.
Centrom pozornosti minulý rok bolo hlavne AFS
sympózium storočnice a oslava našich príspevkov
a záväzkov k medzikultúrnemu vzdelávaniu.
Využitie tejto výzvy k spoznávaniu, a obráteniu
myšlienky a nápadu do praxe, a vytváranie
našej identity ako vzdelávacej organizácie. AFS
centrála vydala príručku „What Every AFSer
Should Know About Intercultural Learning® Level W version 2.0“, ktorej cieľom je informovať
a zaškoliť o ICL dvakrát toľko dobrovoľníkov ako
predošlé roky.

Intercultura Slovakia, o. z., získala koncom roka 2014
grant pre neziskové organizácie na rok 2015 od
spoločnosti Google, ktorý nám umožňuje byť zobrazení
vo vyšších priečkach vyhľadávača a dáva nám možnosť
bezplatnej reklamy nezištných záležitostí, ako je napríklad
dobrovoľníčenie, hostenie zahraničného študenta,
alebo štipendiá (služba AdWords). Za toto gesto patrí
spoločnosti Google od nás veľká vďaka.
AFS WORLD CAFÉ
WORLD CAFÉ
Od roku 2014 funguje platforma sociálnej siete AFS na
plné obrátky. Vo World Café môžete nájsť kamarátov
a známych z výmenného pobytu v zahraničí, alebo aj
napríklad rôzne materiály od AFS centrály, ktoré sú
tam všetky uložené. Do World Café sa môže prihlásiť
ktorýkoľvek AFS dobrovoľník, je to veľmi jednoduché.

2 % Z DANE
Aj vďaka vám sme zo zdrojov
získaných z 2 % z daní za rok 2013
v hodnote 1 092,58 eur poskytli
čiastkové štipendiá počas školského
roka 2014/2015.
Štipendium získali na ročný študijný
program na Islande Ivona Felmárová,
na ročný študijný program v Nemecku
Martin Kršek a Monika Maurérová, na
ročný študijný program vo Švédsku
Jozef Lenárt.

FUNDRAISINGOVÝ SEMINÁR

Darujte 2 % AFS a poskytnite možnosť
stredoškolským študentom zo
sociálne slabších rodín zúčastniť sa
na študijnom pobyte v zahraničí, a to
vďaka našim čiastkovým štipendiám,
ktoré sú financované práve zo zdrojov
získaných z 2 %.

22. 6. 2014 sa AFS na Slovensku podarilo
zorganizovať seminár o fundraisingu. Pozvali sme
lektorku Susie Eibenstien z Talianska, ktorá je
odborníčka práve na korporátny fundraising. Na
seminár sme pozvali aj iné neziskové mimovládne
organizácie. V dané popoludnie nám počas 4 hodín
Susie urobila veľmi hodnotné školenie, kde sme sa
dozvedeli o možnostiach a najlepších praktikách
získavania finančných darov.
Susie je zamestnankyňou talianskeho AFS a má na
starosti práve fundraising. V ich krajine vedia získať
finančné prostriedky na pokrytie 80 % poplatkov
pri vysielaných študentoch, ktoré transformujú do
štipendií.
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FACEBOOK
Pravidelne aktualizujeme našu
fanúšikovskú stránku na Facebooku.
Prostredníctvom statusov informujeme o aktuálnom dianí v AFS
Slovensko, uverejňujeme fotografie
zo všetkých akcií a podujatí a snažíme
sa udržiavať si aktuálnych a získavať
nových fanúšikov aj prostredníctvom
zábavných generických Facebook
statusov.

ECTP KEMP
Začiatkom decembra 2014 sa uskutočnil ETCP
kemp v Bruseli, ktorého sa zúčastnila naša
dobrovoľníčka Barbora Mišovičová.

VEĽKONOČNÉ MAĽOVANIE VAJÍČOK
Príchodom jari prichádza aj Veľká noc.
K týmto sviatkom sa na Slovensku
viažu mnohé tradície. Jednou z nich je
aj maľovanie vajíčok. Preto sa aj naši
zahraniční študenti, spolu so svojimi
hostiteľskými rodinami a tiež s dobrovoľníkmi AFS stretli v sobotu pred
Veľkou nocou v Nitre, v Trafačke, kde
si vyskúšali rôzne techniky zdobenia
veľkonočných vajíčok. Pre zahraničných
študentov to bol nový zážitok, pretože
v ich krajinách sa s týmto sviatkom
viažu iné tradície, alebo tento sviatok
ani nepoznajú. Práca ich výnimočne
zaujala a prejavili v nej dobrú zručnosť
a fantáziu. Bolo to veľmi zaujímavé,
nálada bola výborná a mnohí sa naučili
zase niečo nové. Pre niektorých to boli
prvé vlastnoručne ozdobené veľkonočné
vajíčka.

ECTP kemp je ukončenie trojmesačného pobytu
zahraničných študentov týždňovým pobytom
v Bruseli.
"Bol úžasným zážitkom nielen pre nás, ktorí
sme boli súčasťou support teamu, ale najmä pre
všetkých jeho účastníkov.
Vďaka tomuto kempu študenti z výmenného
programu našli miesto, kde sa mohli podeliť
o svoje zážitky, pocity, dojmy, no zároveň sa
pripravili na príchod naspäť domov. Opustiť
krajinu, ktorá bola pre nich na tri mesiace
domovom, nebolo ľahké, no s touto zmenou im
pomáhal celý tím dobrovoľníkov AFS.
Množstvo hier, aktivít, ale aj náučných workshopov na rôzne témy, ako napríklad ako sa stať
aktívnym občanom či worskhop pre milovníkov
hudby, boli perfektnou bodkou na záver pre
každého zúčastneného.“
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Eva
program

Program EVA exchange je skvelou príležitosťou k medzikultúrnej
výmene pre hostiteľské rodiny, ktoré majú v rámci týždenného pobytu
šancu poznať hostiteľskú krajinu inak ako turisti. Skupina slovenských
mám alebo párov spoločne prichádza vždy hromadne na týždeň do
hostiteľskej krajiny, kde žije v miestnych hostiteľských rodinách 		
a zúčastňuje sa programu, ktorý miestne rodiny pripravia.

SLOVENSKO – FÍNSKO
Výmeny hostiteľských mám v roku 2014 sa zúčastnila
aj Katka Szászová, ktorá aj spolu s ostatnými
hostenými mamami bola navštíviť fínske hostiteľské
mamy.
„Pobyt vo Fínsku bol pre mňa krásnym, nezabudnuteľným a jedinečným zážitkom. Okrem toho, že
som spoznala spolunažívanie dvoch generácií, čo
u nás vymiera, stretla som sa s bezprostrednosťou,
ochotou a srdečnosťou tamojšej rodiny a jej členov,
v ktorej som bola ubytovaná.
Vďaka zabezpečenému bohatému a nápaditému
programu som mala možnosť spoznať nielen
každodenný život na vidieku, ale aj v meste –
Helsinkách. Najväčším prekvapením pre mňa bola
čistota prostredia a priateľské správanie ľudí. Krásne
zážitky, ako napríklad neodmysliteľnú každodennú
saunu, návštevu tamojšej známej továrne na spracovanie ľanu a jedinečnú architektúru rôznych kultúr, si
uchovávam v pamäti. Zásluhou fínskej skupiny AFS
som nebola len turistkou, ale stala som sa súčasťou
každodenného života hosťujúcej rodiny. Naše cesty
sa síce rozišli, ale počas tohto krátkeho času sme si
skvele porozumeli a to aj napriek nižšej jazykovej
znalosti anglického jazyka z mojej strany a naďalej
zostávame v kontakte.

LOTYŠSKO – SLOVENSKO
Koncom mája roku 2014 sa uskutočnila
návšteva šiestich mám z Lotyšska na
Slovensku.
Mamy si v rámci programu EVA prišli
vymeniť skúsenosti a zážitky o svojich
„zahraničných deťoch“.

Na záver by som sa chcela poďakovať EVA programu
za možnosť navštíviť iné krajiny, spoznávať nových
ľudí, ich kultúru, zvyky a podobne obohacujúce
zážitky odporúčam každému, nielen novým členom
veľkej rodiny AFS.“
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Počas týždňa navštívili krásy Slovenska, či
už to bol Chopok v Nízkych Tatrách, alebo
pamiatky v Bratislave, Bojniciach, Nitre
a Piešťanoch. V rámci programu navštívili
aj predstavenie Lúčnice, kde mali možnosť
porovnať slovenský a lotyšský folklór.
Týždeň prebehol vo veľmi príjemnej
atmosfére a zanechal v účastníčkach
nádherné spomienky.

AFS DEŇ
Na prelome mesiacov jún a júl sa po sústredení
pre slovenských a zahraničných študentov
uskutočnil AFS deň, ktorého sa mali možnosť
zúčastniť vysielacie a hostiteľské rodiny,
dobrovoľníci a priatelia našej organizácie.
Dobrovoľníci pripravili stánky zamerané
na fungovanie našej organizácie, hostenie
zahraničných študentov, vysielanie študentov,
dobrovoľníčenie, ale aj EVA program pre
hostiteľské mamičky, kde sa mohli hostia
dozvedieť jednak, ako naša organizácia funguje
a jednak sa informovať o nových možnostiach.
Pravdaže, nechýbalo ľahké občerstvenie a naši
zahraniční študenti, Mapi, Ont, Julka a Juan, nám
pripravili krátke, milé kultúrne predstavenie.

STRETNUTIE PROGRAMOVÝCH
RIADITEĽOV
Každoročné stretnutie programových
riaditeľov sa v roku 2014 konalo v hlavnom
meste Nórska Osle. Na stretnutí boli
zastúpené európske AFS organizácie
a prítomná bola aj zamestnankyňa AFS
organizácie z Argentíny.
3 dni plné workshopov, informačných
stretnutí, debát a diskusií boli zamerané
na lepšie pochopenie realít každej jednej
európskej AFS organizácie, na zdieľanie
užitočných informácií, na učenie sa jeden
od druhého, na hľadanie spoločného
konsenzu so zameraním na zvyšovanie
kvality.

VÝMENA TRIED
Roku 2014 sa tohto programu zúčastnili dve
školy. Gymnázium na Golianovej ulici v Nitre
realizovalo výmenu so strednou školou na
Sicílii v historickom mestečku Gangi. Študenti
mali možnosť spoznať časť Talianska, kde sa
tak často nechodí, spoznali aj školský systém
a zažili život v rodinách.
Gymnázium Tvrdošín realizovalo výmenu
so strednou školou v Rimini. Vo februári
boli slovenskí študenti v Taliansku a v apríli
zase oni hostili Talianov. Prínosom je, že
prezentovali aj taký krásny región, ako je
Orava.
BELGICKO – SLOVENKO

„Možno povedať, že pre začiatok je to veľmi
dobrá cesta pre oboznámenie sa s činnosťou
AFS organizácie. Študenti aj škola majú
neskutočne dobré skúsenosti, spoznali inú
kultúru, školský systém. Niektorí účastníci
dokonca nadviazali také dobré kontakty, že
sa v lete znovu navštívili.“

V roku 2014 prišli na oplátku hostiteľské
mamy z Belgicka, ktoré mali možnosť
spoznať slovenské tradície na vlastnej koži.
Slovenské mamy ich vítali chlebom a soľou na
novozámockej železničnej stanici v krojoch.
Belgičanky mali napríklad možnosť ochutnať
naše slovenské vína, pozrieť si naše hlavné
mesto, Nitru, ale napríklad aj Banskú Štiavnicu.
Belgické mamy im na konci za všetko, čo pre
nich slovenské mamy spravili, darovali knižku
plnú fotografií z minulého roka, keď boli
slovenské mamy v Belgicku.
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Hostiteľský
progam
KRAJINA

2011

2012

2013

2014

Argentína

0

0

1

1

Brazília

0

1

0

1

Belgicko

0

0

0

3

Dominikánska
republika

0

0

0

1

Mexiko

0

2

2

2

Nemecko

0

1

1

0

Rusko

0

0

0

1

Španielsko

0

1

0

0

Taliansko

0

0

2

5

Thajsko

0

1

1

1

Venezuela

1

1

0

0

SPOLU

1

7

7

15

3-mesačný

0

0

2

7

5-mesačný

0

0

1

1

10-mesačný

1

7

4

7

SPOLU

1

7

7

15

DRUH
PROGRAMU

Zahraniční študenti bývajú v priebehu pobytu na Slovensku v hostiteľských rodinách
a navštevujú slovenské stredné školy, kde
sa zúčastňujú výučby s prihliadnutím na ich
jazykové schopnosti.

Podobne ako v zahraničí, aj u nás pripravujú dobrovoľníci pre
zahraničných študentov
povinné sústredenia, ktoré im pomôžu
s adaptáciou v slovenskom prostredí.

V roku 2014
sme hostili
na Slovensku
Adharu
a Lorenzu
z Mexika,
Jessicu z Brazílie, Juana
z Argentíny,
Claudiu
z Dominikánskej
republiky, Mind
z Thajska, Sofi
z Ruska, Elien,
Selah a Femke
z Belgicka
a Chiaru, Valentínu, Elisu,
Francescu
a Costi z Talianska.
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Výpovede
zahraničných
študentov
(v pôvodnom znení)

SLNO NAVŽDY V SDCI
Moje meno je Chiara, som talianka 		
a mám osemnásť rokov. Možem povedať
že Slovensko je pre mňa ako môj druhý
domov, možem povedať že som talianka
a slovenka.
Slovensko a Taliansko, sú dve krajny, ale
ľudia sú naozaj iný. Ludia na Slovensku
sú priliš hanbliví!
Učila som sa žiť jeden rok bez mojej
sestry, bez mojich rodičov, bez slnka
v zime ale naučila som sa trošku žiť so
snechom. Naučila som sa byť sedem hodin v škole a jesť v jedálni. Naučila som
sa trošku po slovensky, a to sa mi pači,
pretože v Taliansku skoro nikto nerozprava po slovensky myslim. Naučila som
sa rozpravať a počuvať keď musim a
keď nemusim. Naučila som byť sama.
Stretla som veľa ludí a kamaratov, 		
a každý ma naučil niečo, napriklad že
nie je dôložite ak vonku nie je slnko.
Slnko musí byť v mojom vnutri.
Co chcem povedať je že ďakujem kamaratom, ďakujem rodine, ďakujem AFS
a ďakujem SLOVENSKU! Som smutná
lebo už iba dva mesiace a idem domov,
ale som tiež šťastná že som sem prišla.
Tento rok bude navždý v mojom srdci.
Chiara z Talianska, 10-mesačný program

DOSPELEJŠIA A TRPEZLIVEJŠIA
Slovensko je pre mňa výnimočná krajina. Som veľmi šťastné
dievča, ktoré sa dostalo do dobrej rodiny a môžem cítiť, že sa
o mňa starajú a dozerajú na mňa ako na člena rodiny. Aj keď som
mala zlé obdobie, stále sa mi snažili nejako pomôcť. Dali mi veľa
príležitostí na skúšanie nových vecí, ktoré som nikdy predtým
nerobila, ako je lyžovanie, turistika a veľa iných aktivít. Takže sa
naozaj cítim ako jeden z členov rodiny.
Z AFS môžem cítiť spoľahlivosť a aj sa dobre stará o každého
študenta. Sme jedna veľká rodina z rôznych krajín po celom svete.
AFS mi dalo veľa nových kamarátov z celého sveta. Som veľmi
rada, že máme dobrú organizáciu ako je táto pre študentov, ktorí
chcú nájsť nové skúsenosti.
Naučila som sa veľa vecí, odkedy som tu. Cítim, že dospievam.
Som trpezlivejšia, menej sebecká a viac počúvam slová ostatných. Všetko čím som prešla ma naučilo, ako sa s tým vysporiadať
sama. Každá skúsenosť ma naučila, ako sa stať lepším človekom
alebo mať lepšie vlastnosti. Vyzerá to tak, že som na svete objavila nové veci, ktoré sú pre mňa nezvyčajné a ktoré som sa naučila.
Všetky tieto skúsenosti nenájdete znova po zvyšok svojho života.
Spravila som správne rozhodnutie, keď som svoj výmenný rok
strávila na Slovensku.
Mind z Thajska, 10-mesačný program

ŤAŽKÉ ZAČIATKY
Byt na Slovensko je trochu tažké, pretože jedlo je odlišná, ľudia a všetky.
Nitra je malé mesto, ale veľmi pekne. Tiež sa mi páči Lužianky, myslím
že je to dobre miesto pre život. Sa mi páči takmer všetko Slovensko,
nemám rada počašie, je veľmi zima! Jedlo je veľmi dobre, ale ja sa to
nepáči chlieb, lebo je tvrdý. Slovenský jazyk je veľmi tažké, niekedy nerozumiem nič aké myslím že všetky jazyky sú tažké ja zásada.
Život na Slovensko nie je ľahké pre mňa a ďalšie, aké nie je zle. Moja
rodina na Slovensku je veľmi pekná a príjemná. Čas beží veľmi rýchlo na
Slovensku, som prišiel v auguste, a my sme v apríl. A konečne, Slovensko
je krásna krajná, príroda je najkrajšia, a ja nikdy ľutovať prichádza.
Adhara z Mexika, 10-mesačný program
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Výpovede
zahraničných
študentov
(v pôvodnom znení)

PÁTRANIE PO KULTÚRE
Moja skúsenosť na Slovensku bola najlepšia a najdôležitejšia zážitok do života:
bola to senzačná. Prísť na Slovensku na
výmenný pobyt bol doteraz najlepšie rozhodnutie, aké som niekedy urobila v mojom živote. Získala som nové poznatky
a spoznala som sa o slovenského kultúry,
snažila som sa niečo naučiť zo dňa na deň
a, napríklad, čo sa týka slovenskej kuchyne,
tak som sa zamilovala: chutí mi všetko
a všetko čo som ochutnala. Takisto zistila
som, že ma baví vypátrať nové kulture
a vzdelanosť a určite chcem ešte naďalej
cestovať objavovať svet, nebudem teraz
prestať lebo na Slovensku pochopila som,
že to bol nielenže sa naučíš nový jazyk, ale
spoznáš priateľov z celého sveta, získaš
zložitý pohľad na svet a mnoho ďalších
zážitkov. Mala som lepšiu rodinu som
si nemohla ale ani priať! Oni sa ku mne
správali ako súčasť rodiny a ja som sa cítila
vel’mi dobre v rodine… Užívala som si čas
s nami a všetci mi veľmi chýbajú! Nakoniec
by som chcela povedať, že doteraz vidím
svet inak, konfrontovam veci a spýtam sa
na seba “bolo to lepšie na Slovensku?
A prečo?”. Odpoveď je, že je len iný. Zistila
som, že sa mi páči prvky oboch kultúr,
ale dávam prednosť slovenská Chcem
sa ďakovať AFS Slovensko a Taliansko,
mojej slovenskej rodine a mojej talianskej
rodine, a každý kto mi umožnili stráviť
nezabudnuteľný tri mesiace na Slovensku.
Costanza z Talianska, 3-mesačný program

NAJDÔLEŽITEJŠÍ ROK V MOJOM ŽIVOTE
Ahojte, som Valentina a teraz som tu na Slovensku. Som tu od
septembra a milujem toto miesto. Predtým, ako som prišla na
Slovensko nič som o Slovensku nevedela (tradície, životný
štýl, ..); ale teraz som v slovenskej kultúre a páči sa mi to. Bývam
v hostiteľskej rodine v Stupave (Bratislava) a chodím do školy
na Gymnázium ul. Ladislava Sáru. Ľúbim svoju rodinu, mám dve
sestry a jedného brata, ale bývam iba so svojou najmenšou sestrou Hanka, ona má desať rokov a je veľmi zlatá, a mojimi rodičmi.
Naučila som sa veľa od ľudí ktorý som tu stretla, zvlášť od
ostatných výmenných študentov a od dobrovoľníkov ale tiež od
slovenských ľud; ktorí zozačiatku neprejavovali o mňa záujem. Ale
nie je pravda, oni sú zvedaví a zaujímavý, sú (iba) veľmi hanblivý
a uzavretí. Som hanblivá a uzavretá tiež ale tu niektorý ľudia na
tom oveľa horšie. Tu sú veľa chladni ľudia. Tu som sa naučila bývať
bez ľudí ktorí patria do môjho života. Naučila som sa „share cultures“ a byť viac samostatná. Tiež som lepšie spoznala sama seba.
Až vzdialenosť mi pomohla pochopiť ktorý ľudia sú skutočne
dôležitý v mojom živote. A tiež spoznať skutočných priateľov.
Nikdy nezabudnem na tento rok, lebo bol jeden znaj dôležitjeišich
v mojom živote. Slovensko vždy zostane v mojom srdci a hlavne
všetkí ľudia ktorý sa počas tohto roku objavili v mojom živote.
Valentina z Talianska, 10-mesačný program

NAJÚŽASNEJŠIA VEC
Za tento čas, čo tu žijem, som zažila veľa vecí. Spoznala som nové jedlo, nový životný
štýl, novú školu, nových ľudí, videla som zmeny ročných období. Stále si pamätám
moje prvé momenty na Slovensku, ako som sa cítila vítaná, ako mi každý so všetkým
pomáhal a aké výborné vzťahy som si vybudovala s mojou novou rodinou a kamarátmi. Žiť v cudzine je jedna z najúžasnejších vecí, pre akú som sa v živote rozhodla.
Poprvé, že som mala príležitosť vôbec žiť v inej kultúre, že som spoznala nových ľudí,
na ktorých nikdy nezabudnem a taktiež, že som spoznala viac sama seba a zistila
som, čo je v živote dôležité. Tento zážitok mi dal veľa vedomostí a som si istá, že ich
využijem po zbytok života. Ale určite najdôležitejšie bolo zhodnotiť, aká bola moja
rodina doma v Brazílii, samotná krajna a život v nej. Byť zahraničným študentom
znamená objaviť, zažiť, oceniť, zhodnotiť, naučiť sa, vyhnúť sa, začať, zmeniť. Týmto
by som sa Vám, AFS, chcela poďakovať za všetko, čo som sa naučila za tento rok na
Slovensku.
Jessica z Brazílie, 10-mesačný program
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Výpovede
hostiteľských
rodín
(v pôvodnom znení)

ZBIERANIE HALUŠIEK
Thajčanku Ont, prezývanú aj Bont (James Bond), sme hosťovali 5
mesiacov. Prišla k nám v januári 2014. Maminu s priateľom sa mi
prehováralo veľmi ťažko. Peťo sa hlavne bál o svoje súkromie, keby
k nám prišiel „narušiteľ“. S Ont sme spolu ráno vstávali a chodili
do tej istej školy. Jednoducho, život našej rodiny to nijak negatívne
neovplyvnilo, ale práveže sme získali nového člena rodiny, ktorého
si obľúbili obe babky aj dedkovia. Mamina sa s ňou večer učila
slovenčinu a Peťo sa zaujímal o kultúru jej krajiny. Ani jeden z nich
však nehovorí po anglicky a hoci sú thajčina a slovenčina veľmi
rozdielne, Ont sa snažila a postupom času veľa rozumela. U nás
doma sa rýchlo „aklimatizovala,“ obľúbila si psa, zapájali sme ju aj
do domácich prác. Samozrejme už teraz si len zaspomíname na
veľa vtipných momentov: „Ont, ideme zbierať halúzky.“ „Halušky?
To mám rada.“ A čo nám hosťovanie dalo? Ako rodina sme sa
zhodli, že väčší zmysel pre toleranciu. Mamina vraví, že sa jej iné
kultúry teraz zdajú byť bližšie a pochopiteľnejšie. A Peťovi sa zasa
veľmi páčia thajské boxerské nohavice, čo dostal :D. Nakoniec,
čas utiekol a v júni sa nám zdalo, že sme s Ont nestihli všetko, čo
sme chceli. Zrazu sme sa len lúčili na letisku a sľúbili si, že sa určite
niekedy navštívime.
hostiteľská rodina Ont z Thajska, 10-mesačný program, Nitra

PRIATEĽKA NA CELÝ ŽIVOT
Spočiatku sme sa obávali, či úlohu
hostiteľskej rodiny zvládneme, ale keď
k nám domov prišla Mapi, milá usmievavá
Mexičanka, všetky obavy sa rozplynuli.
Mapi sa u nás rýchlo zabývala a stala sa
neodmysliteľnou súčasťou našej rodiny.
Keď odlietala, mala som pocit, že ju už
poznám veľmi dlho a veľmi dobre. Veľmi sme
si rozumeli a to málo času, čo sme spolu
strávili sme si naplno užili. Z dievčaťa, ktoré
som sotva poznala sa za tri dni stala moja
priateľka na celý život a moja mexická sestra,
na ktorú doma často a s úsmevom spomíname.
hostiteľská rodina Mapi z Mexika,
10-mesačný program, Nitra

NAŠA SELAH
O hosťovaní zahraničného študenta sa u nás doma
viedli dlhé debaty, ktoré nás ako rodinu vždy priviedli
na scestie. Na jednej strane to bola radosť a na druhej
starosť a aj trochu obavy. Ešte teraz po viac ako polroku si to pamätám ako sme všetci behali po dome a
snažili sa všetko pripraviť tak, aby sa naša Selah
u nás cítila tak dobre ako doma. Myslím si, že prvé dni
u nás boli pre Selah šokujúce, pretože sa presťahovala
z veľkého mesta do dediny, z bytu do rodinného domu
so psom. Aj keď naše kultúry sú si veľmi podobné,
nevyhla sa ani tomu, že jej niekto ukradol peňaženku
z batohu. Počas pobytu našej Selah som sa naučila veľa
vecí a veľa kompromisov, prijala som za ňu čiastočnú
zodpovednosť a pomáhala jej učiť sa niektoré veci, na
ktoré si myslím, že do konca svojho života nezabudne.
Naučila sa urobiť slovenského strašiaka z tekvice, čo
nikdy predtým nerobila. Selah zistila ako funguje naša
rodina a vie, že okrem svojej belgickej rodiny má ešte
jednu tu na Slovensku. Po jej trojmesačnom pobyte
u nás môžem povedať, že Selah patrí k nám do rodiny,
je dcérou a kamarátkou, máme ju radi tak ako aj ona
má nás rada. So Selah sme v stálom kontakte a toto
leto plánujeme návštevu Belgicka.

NOVÁ SESTRA
Pre mňa a moju rodinu je hosťovanie Claudie veľmi
dobrou a príjemnou skúsenosťou. Rýchlo sa do našej
rodiny začlenila a rozumieme si. Získala som sestru
s ktorou som si veľmi blízka a dobre vychádzam
a aj napriek spoločnej izbe sme si ešte nezačali liezť
na nervy. Trávime spolu veľa času. Chodievame von,
zatancovať si na párty, na výlety. Za ten rok máme
spolu kopec zážitkov. Už teraz mi je smutno keď si
predstavím, že za chvíľku odchádza. Ale som si istá
že aj napriek vzdialenosti stále ostaneme v kontakte.
Už sa neviem dočkať ako ju pôjdem navštíviť do
Dominikánskej Republiky, keďže to máme v blízkej
dobe naplánované a aj ja stretnem jej rodinu, kamarátov a budem môcť spoznať jej život doma.
hostiteľská rodina Claudie z Dominikánskej republiky,
10-mesačný program, Bratislava

hostiteľská rodina Selah z Belgicka,
3-mesačný program, Nitra
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Vysielací
program
KRAJINA
Brazília

2010

2011

2012

2013

2014

1

0

0

0

0

Belgicko
francúzske

0

0

0

1/1

0

Dánsko

0

0

0

2/1

0

Fínsko

0

0

0

1/1

1

Francúzsko

0

0

2

2

1

Island

0

0

0

0

1/1

Kostarika

0

0

0

0

2

Mexiko

0

0

0

0

2

Nemecko

0

4/3

3/2

3/2

5/2

Nórsko

0

0

0

1

0
0

Nový Zéland

1

0

0

0

Rakúsko

0

0

1/1

1/0

1

Rusko

0

0

1/1

0

0

Španielsko

1

2

0

1

0

Švajčiarsko

0

0

1

0

1

Švédsko
Taliansko
USA
SPOLU

0

0

0

0

1/1

3/3

2/2

2/1

1/1

1/1

1

4

2

4

2

7/3

12/6

12/5

17/6

18/5

DRUH
PROGRAMU
3-mesačný

1

2

1/1

3/1

2

5-mesačný

1

0

2/1

2/1

2

10-mesačný

5/3

10/6

9/3

12/4

14/5

SPOLU

7/3

12/6

12/5

17/6

18/5

*celkový počet / štipendiá

Pre študentov sú
organizované povinné
sústredenia našou,
domovskou organizáciou pred odjazdom na
program a po skončení
programu.
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Vďaka medzinárodnej sieti
kancelárií AFS po celom svete
umožňujeme stredoškolákom
štúdium v zahraničí po dobu
troch či šiestich mesiacov alebo
celého školského roku. Zameriava
sa nielen na štúdium na strednej škole v Európe a v Severnej Amerike, ale taktiež v Ázii,
Oceánii, Strednej Amerike, Južnej
Amerike a v Afrike.

Vo všetkých ponúkaných
destináciách sú účastníci
programov v osobnom kontakte nielen so zamestnancami
kancelárie, ale predovšetkým
s dobrovoľníkmi, ktorí ich na
program pripravujú formou
sústredení a naďalej poskytujú
formu osobnej podpory.

Výpovede
vyslaných
študentov
(v pôvodnom znení)

UŽ SI PORADÍM AJ SAMA
Tri mesiace strávené v centre
francúzskych Álp, blízko mesta
Grenoble, boli pre mňa veľmi obohacujúce. Moja hosťovská rodina
bola skvelá. Brali ma ako ďalšieho
člena ich rodiny, takže som sa tam
cítila veľmi príjemne. Tieto tri mesiace strávené v zahraničí mi dali
veľmi veľa. Naučili ma komunikovať
s ľuďmi a riešiť problémy 		
v cudzom jazyku. Že si musíš poradiť, aj keď nikto nevie tvoj jazyk
a ani ty ich. Tiež ma to naučilo, že
aj s ľuďmi, ktorí majú inú kultúru,
iný spôsob života, iné pravidlá
a aj niektoré iné hodnoty, sa dá
vychádzať, vzájomne sa tolerovať
a dohodnúť sa na hocičom a zároveň mať aj spolu veľmi dobrý
vzťah. V neposlednom rade mi to
dalo množstvo nezabudnuteľných
zážitkov, kamarátov, rozličných
skúseností a tiež mi to veľmi pomohlo jazykovo.
Ivana,
3-mesačný program vo Francúzsku

NOVÉ ZISTENIA
Už pred viac ako siedmimi mesiacmi som sa dostal na ročný
pobyt do Nemecka. Ešte mám pred sebou krásne dva mesiace
na ktoré sa veľmi teším. S rodinou si rozumiem lepšie ako som
očakával. Dokonca aj s bratmi to nie je také zlé ako na začiatku.
Sú to viac kamaráti než rodičia a súrodenci. Vďaka AFS tu stretávam ľudí z iných, aj tých najvzdialenejších kútov sveta. Čo ma
veľmi teší keďže som tolerantný ako každý iný AFS študent. Za
môj doterajší pobyt som sa naučil ako som naozaj neschopný
a nesamostatný. Naozaj mi to tá moja slovenská mama nehovorila len zo srandy. Ale časom som sa naučil tejto nesamostatnosti
čeliť a teraz vybavím veci na úradnej úrovni a to dokonca v nematerinskom jazyku. Z čoho mám veľkú radosť predovšetkým ja,
ale určite sa tešia aj obe moje mamy ktoré ma už nemusia toľko
obskakovať. Tak ako všetci študenti som neuveriteľne rád že som
sa dostal do Nemecka. Počítam dni ktoré mi tu ešte ostávajú
a snažím sa ich naplno využiť. Je to neopísateľná skúsenosť
ktorú si treba zažiť na vlastnej koži.
Martin, 10-mesačný program v Nemecku

LEN TRI MESIACE
Už od prvých týždňov som ľutoval, že som si vybral len 3-mesačný
pobyt. Prečo som sa vlastne prihlásil? Chcel som spoznať kopec
nových ľudí, ich mentalitu, naučiť sa jeden cudzí jazyk, a nabrať také
skúsenosti, ktoré by som asi inde nezískal. Musím uznať, že všetky
moje očakávania sa splnili. Mal som super rodinu, v ktorej som sa
takmer úplne osamostatnil, dávala mi dostatočnú slobodu, a tak
som mohol prežiť kopec zábavy so super ľuďmi, s ostatnými AFS
študentmi. Jediná vec, ktorú ľutujem je, že som si hneď na začiatku
nezaložil blog. Možno nabudúce...
Viktor, 3-mesačný program v Rakúsku
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ROZPRÁVKA
Na výmenný pobyt som chcela ísť odkedy sa pamätám, hoci nad Islandom som nikdy neuvažovala.
No z ničoho nič som získala čiastkové štipendium
od AFS, odrazu všetko do seba zapadlo a ja som
sedela v lietadle. Lietadlo bolo ešte len v islandskom
vzdušnom priestore, ale už som mala pocit, že som
oveľa dospelejšia.
To bol však iba začiatok. Po prvých mini - prekážkach,
ako kupovanie zmrzliny a uvedomenie si, že keď
po prebudení poviem ''dobré ráno'', nikto mi nerozumie, som sa prvýkrát stretla s mojou hostiteľskou
rodinou. Keď som ich uvidela, pripadalo mi to ako
vidieť rozprávkové postavičky v skutočnom živote
- toľkokrát som sa pozerala na ich fotky a čítala
ich zložku. Teraz, pri konci môjho pobytu, môžem
povedať, že tak trochu skutočne sú rozprávkoví. Tiež
si plne uvedomujem, že život s nimi značne rozvinul
moju trpezlivosť a schopnosť sústrediť sa napríklad na
učenie, keď mi do uší naraz hrajú tri rôzne pesničky.
Zrazu úplne jasne vidím, čo so mnou prežívali moji
rodičia pred pár rokmi a je to trochu čudné, vedome
cítiť a vidieť, ako som sa zmenila. Mám pocit, že život
tu plynie oveľa spontánnejšie, plány sa robia z minúty
na minútu a ja neviem, či je to slovenskou mentalitou,
ale ešte stále mi to občas pripadá zvláštne, ako keby
som ja potrebovala viac času psychicky sa na niečo
pripraviť. Ale to, čo na Islande milujem, je, že tu nie
som tínedžerka s nerealistickými očakávaniami od
života, ale mladý dospelý človek, ktorý si chce ísť
za svojimi cieľmi, akokoľvek netypické sa môžu zdať
ostatným. Nechcem zovšeobecňovať, nerobím si
ilúzie, že každý človek je tu ideálny, ale tiež si nemyslím, že som narazila akurát na tých pár s rovnakými
hodnotami. Jednoducho sú tu ľudia vychovávaní tak,
aby vedeli, že všetko je možné a treba rešpektovať
individualitu ostatných. Po niekoľkých mesiacoch sa
dohovorím s ľuďmi v jazyku, o ktorého existencii som
pred dvoma rokmi ani nevedela. Už sa nebojím, že
potrebujem šesť záložných životných plánov, pretože
viem, že dokážem, čo si zaumienim. A ak to nevyjde,
nuž, tak budem improvizovať, veď aj tu som sa ocitla
nečakane. Aby som to zhrnula, môžem povedať, že
nič neľutujem. Nechápte ma zle, všetko nebolo vždy
ľahké. Človek sa cíti osamelo, keď sa všetci okolo
smejú na vtipe, ktorému nerozumie. Ale keď sa po
mesiacoch smeje s nimi, je to na nezaplatenie.

NENAHRADITEĽNÝ ROK
Jeden rok v cudzej krajine. V mojom prípade je
tou krajinou Švajčiarsko. Prostredníctvom AFS mi
bolo umožnené prežiť tento nenahraditeľný rok.
Výmenný pobyt mi dal veľa nových skúseností
do života a hlavne ma urobil samostatnejšou.
Okrem jazyka, v ktorom som sa tu zdokonalila
som spoznala nových ľudí, naviazala priateľstvá
a spoznala viac ako jednu kultúru, pretože počas
rôznych príležitostí sa stretávam s ostatnými
výmennými študentmi z celého sveta. Skrz
nich i ľudí v mojom okolí som sa naučila byť
chápavejšou a všímavejšou k ostatným. Keby mi
niekto ponúkol možnosť stráviť ešte jeden rok
vo Švajčiarsku, bez váhania by som tú možnosť
prijala, pretože práve rozhodnutie vycestovať
a zažiť niečo nové ma obohatilo ako človeka.
Študijný pobyt v zahraničí by som odporúčala
každému.

Ivona, 10-mesačný štipendijný program na Islande

Kristína, 10-mesačný program vo Švajčarsku

OTVOR OČI
Začal by som tým čo mi tento výmenný pobyt dal. Je to asi
najväčší zážitok aký som v svojom živote zažil. Celý tento rok mi
otvoril oči vo veľa smeroch a je to jedným slovom úžasné. Našiel
som si tisícky kamarátov v škole, ktorá je mimochodom neskutočne
dobre vybavená. Rodinu som dostal úplne super. Mamina je architektka a poukazovala mi veľmi veľa veci. Dávajú mi veľkú voľnosť,
no samozrejme sú isté hranice vo všetkom. Hneď na začiatku sme
si sadli a mi povedala, že ona ma nemieni dusiť, že chce aby som
si to tu užil čo najviac. Organizuje stále nejaké výlety kade tade po
Fínsku.
Jakub, 10-mesačný program vo Fínsku
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ŽIVOT V JEDNOM ROKU
Všetko to začalo v polovici augusta, kedy som povedal
zbohom domovu a vybral som sa na úžasnú ročnú cestu do
neznáma. Bol to super pocit byť v novom meste a skúmať
všetko nepoznané. Chcete vedieť aké to je byt výmenným
študentom? Je to niečo perfektné. Predstavte si, že ste v
cudzej krajine, cudzom meste medzi cudzími ľuďmi s cudzími
zvykmi v cudzej skole kde prebieha vyučovanie v cudzom
jazyku. Pre niekoho to možno znie hrôzostrašne a odpudzujúco ale opak je pravdou. Je to skvelá vec. Skvelý pocit nového
začiatku, slobody a zvedavosti. Proces učenia sa nového
jazyka a skúmanie nových zvykov. Všetko je odlišné, no to neznamená že je to lepšie alebo horšie. Je to iba iné. Noví priatelia,
nové zážitky, nové skúsenosti. Výmenný program nie je iba rok
v zahraničí. Výmenný program je život v jednom roku, niečo čo
vám dá oveľa viac ako by ste si mysleli. Počas tohto roka som
sa naučil viac ako by som sa kedy naučil počas roka doma.
Vytiahol som sa z komfortnej zóny domova a vystavil som sa
nejednému prekvapeniu. Či už príjemnému alebo nepríjemnému. Každý jeden deň som sa naučil niečo nove a tento rok
som v sebe nenašiel iba vlastnosti, o ktorých som netušil, že
mám, ale tiež som sa naučil myslieť globálne a interkultúrne.
Zmenilo sa mi množstvo názorov a pohľadov na svet a niektoré sa mi ešte viac potvrdili. Ak chcete dokonale spoznať
samého/samú seba, výmenný program je to najlepšie čo
môžete urobiť. Prežil som tu veľa radostí, sklamaní, prekvapení
a mnoho iných situácii, ktoré zo mňa urobili človeka, akým
som dnes. Tento rok vo Švédku ma jednoznačne zmenil. Tento
výmenný program som neoľutoval ani jednu sekundu a ak by
som si mohol vybrať znova, nezmenil by som nič. Som šťastný
a vďačný za to, čo mi bolo ponúknuté a čo som tu prežil. Stále
mi ostáva ešte pár mesiacov a dúfam že budú aspoň také
vynikajúce, ako tie za mnou.
Jozef, 10-mesačný štipendijný program vo Švédsku

MUSÍŠ TO ZAŽIŤ
Ísť na výmenný pobyt je snáď najlepšie
rozhodnutie, aké som kedy urobila
a navyše do Mexika. Mexiko sa stalo
mojím domovom na 10 mesiacov. Viem,
že každý kto bol na výmennom pobyte
Vám povie, že to bol najlepší rok v jeho
živote. Ja nebudem výnimkou. Musíš
to zažiť, aby si to pochopil. V Mexiku
prežívam to najlepšie obdobie v mojom živote. Spoznala som tu mnoho
úžasných ľudí, kamarátov a hlavne
mexickú kultúru. Samozrejme nesmiem
zabudnúť na to, že mám tú najlepšiu
mexickú rodinu, akú som si mohla kedy
priať. A čo mi môj pobyt v Mexiku dal?
Úplne iný pohľad na svet. Naučila som
sa pozerať na svet inými očami a že nie
je dôležité len dostávať, ale aj dávať
a nič za to nečakať. Myslím si, že za
tento rok som sa aj dosť zmenila a uvedomila som si ktoré hodnoty sú naozaj
tie dôležité. Okrem iného som sa naučila
nový jazyk a spoznala novú kultúru. Za
tento neuveriteľný rok, ktorý sa ešte
neskončil ďakujem predovšetkým mojim
rodičom, AFS, mojej mexickej rodine
a všetkým, ktorí sú súčasťou môjho
najlepšieho roka v živote.
Kristína, 10-mesačný program v Mexiku

ŽIVOT V JEDNOM KUFRI
Pred ôsmimi mesiacmi som si zbalila celý môj život do jedného kufra a na 10 mesiacov sa moja adresa zmenila zo slovenskej na americkú, konkrétne v Maine. Bola
som plná očakávaní. Samozrejme, že som mala aj nejaké obavy, no tie opadli po
pár minútach s mojou americkou rodinou. Sadli sme si už od začiatku, čo „môj rok“
urobilo o to lepším. Môj výmenný pobyt mi dal do života neskutočne veľa. Splnila
som si tu pár snov, spoznala som mentalitu Američanov, mám kamarátov z rôznych
kútov sveta no hlavne som si začala viac vážiť to, čo mám doma. Nikdy som si nemyslela, že mi bude chýbať verejná doprava a už vôbec nie škola, no stalo sa. Počas
tohto roku som si uvedomila veľa vecí a zároveň som prišla na to, čomu by som sa
chcela v budúcnosti venovať. Veľa ľudí sa ma pýta, či neľutujem to, že som 10 mesiacov vzdialená od mojej rodiny a kamarátov. Samozrejme, že mi všetci chýbajú, ale
tento rok mi dal do života omnoho viac ako rok, ktorý by som strávila doma.		
					

Nikola, 10-mesačný program v USA
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Dobrovoľníctvo
AFS je predovšetkým
dobrovoľnícka organizácia.
Dobrovoľníci venujú organizácii svoj čas a energiu, podporujú účastníkov programu
a hostiteľské rodiny. Sú to
práve oni, ktorí do programu
AFS prinášajú neopakovateľný
osobný vklad a blízkosť a to
ich robí výnimočnými.

V roku 2014 sa k AFS hlásilo viac
než 100 dobrovoľníkov, ktorí pracovali primárne v dvoch regionálnych
dobrovoľníckych skupinách (tzv. DOS)
– DOS Nitra a DOS Bratislava. Zástupcovia oboch DOS sa schádzali
na regionálnej úrovni každý mesiac.
Dobrovoľníci z ostatných regiónov
Slovenska sa operatívne zúčastňovali
na dianí organizácie podľa možností.
Dvakrát ročne sa zorganizovalo stretnutie všetkých dobrovoľníkov – vo februári
valné zhromaždenie a v septembri
výročná schôdza.

FORMOVANIE OSOBNOSTI
Byť dobrovoľníčkou pre AFS
je úžasná skúsenosť, ktorá ma
napĺňa každým dňom, kedy
môžem byť a som pre AFS
užitočná. Práca so zahraničnými
študentmi je zábavná, zaujímavá a poučná zároveň. Pri
dobrovoľničení pre AFS som
získala veľa nových skúseností
a myslím si, že nie som jediná.
Každopádne som AFS vďačná
za to ako nenápadne formovala
moju osobnosť už od čias, kedy
som sa začala pred dvoma
rokmi psychicky pripravovať na
môj výmenný pobyt v zahraničí.
Páči sa mi, že už od prvého
dňa sa výmenný študent stáva
súčasťou „rodiny“, v ktorej
nájde svoju istotu, od ktorej
má podporu, ktorej sa môže
zdôveriť a v neposlednom
rade, ktorá ho v istej miere
vychováva a formuje. Hlavu
„ AFS rodiny“ tvoria práve
vedenie a dobrovoľníci, ktorý sa
zúčastňujú sústredení, prezentácií na školách a mnohých
iných aktivít (AFS ich má veľa),
venujú sa medzikultúrnemu
vzdelávaniu, ktoré je na školách
minimálne a šíria myšlienku
rovnocennosti a spolupatričnosti vo svete.
A práve vďaka takýmto
aktivitám som sa aj ja stala
otvorenejším, úprimnejším,
sebavedomejším a
komunikatívnejším človekom.
Dobrovoľníčenie a hlavne práca
s ľuďmi ma napĺňa a robí mi
radosť.

ČO ROBILI DOBROVOĽNÍCI V ROKU
2014?
- kontaktné osoby
- pomoc pri organizovaní sústredení
- výlet pre zahraničných študentov do
Bratislavy, Budapešti a Prahy
- vianočná rozlúčka s rokom 2014 vo
Viedni
- pomoc zahraničným študentom a ich
hostiteľským rodinám
- workshopy na školách a rodičovských
združeniach
- besedy v knižniciach v Nitre 		
a v Bratislave
- prijímanie a motivácia nových
dobrovoľníkov
- výberové konania na štipendiá
- organizovanie dňa medzikultúrneho
dialógu
- písanie grantov
- IT podpora v rámci webstránky
- EVA program s Belgickom, Fínskom
a Lotyšskom
- vianočné posedenie spolu 		
s hostiteľskými rodinami v Radošine

Tatiana Búbelová, Bratislava
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SVET TOLERANTNÝCH ĽUDÍ
Ahojte! Volám sa Thanakon Tiwawong alebo Pop. Strávil
som rok v Českej republike v roku 2004 a odvtedy som
pracoval najprv ako dobrovoľník pre AFS Thajsko a potom počas môjho študijneho pobytu na Slovensku pre
AFS Slovensko. Tým že cestujem dost veľa, pracujem
viac ako školiteľ na medzinárodnom úrovni.
Prečo som dobrovoľníkom pre AFS? No, je veľmi ľahké
odpovedať na túto otázku. Rád pracujem pre AFS ako
dobrovolník, lebo je to veľká zábava pre mňa. Zoznámil
som sa s rôznymi úžasnými ľudmi, s ktorými zostanem
ešte v kontakte a hlavne lebo som sa naučil z toho veľa
vecí. Napísal som svoju bakalársku a magisterskú prácu
napísal aj na základe mojej dobrovoľníckej skúsenosti
cez AFS. Musím uznať, že štúdium na Slovensku bolo pre
mňa veľmi náročné a nemal som dobré známky. Prihlásil
som sa na nemecké štipendium na magisterské štúdium
a musel som konkurovať viac ako 20 kandidátom, ktorí
mali samé áčka za každý predmet. Bol som veľmi nervozny na pohovore, ale čím som sa líšil od ostatných
kandidátov bolo, že som dobrovoľník neziskovej organizácie AFS a písem bakalárskú prácu na základe toho.
To znamená, že presne viem čím sa zaoberá. Na koniec
som získal ako jeden z troch štipendistov štipendium
a som pre to veľmi vďačný. Teraz mám rôzne práce
vo Viedni po štúdiu v Nemecku a stále dobrovoľníčim
preAFS Rakúsko aj pre AFS Slovensko. Je často ťažké
byť cudzincom v zahraniči, ale AFS dobroľníctvo mi dalo
a vždy mi dáva pocit, že všade na svete človek stretava
ľudí, ktorí sú otvorení a akceptujú ľudí z inej kultúry.
Ďakujem AFS Slovensko!
Thanakon Tiwawong z Thajska

Výpovede
dobrovoľníkov
(v pôvodnom znení)

PRÁCA PLNÁ VÝZIEV
Ako dobrovoľníčka pracujem v AFS asi šesť rokov. Predtým som dvakrát hosťovala zahraničné
študentky. Obe pochádzali z Južnej Ameriky, teda
odlišná mentalita, odlišná kultúra. Ich pobyt ma
veľmi obohatil, preto som rada, že ako kontaktná
osoba mám možnosť sprostredkovávať túto
skúsenosť iným. Pri svojej dobrovoľníckej práci
sa stretávam s mnohými ľuďmi zo Slovenska a
so študentmi z rôznych kútov sveta, čo naďalej
obohacuje nielen mňa, ale celú moju rodinu.
Približovanie zaujímavostí a krás Slovenska
študentom a podnecovanie hosťujúcich rodín
v tomto smere mi dáva možnosť sebarealizácie
a schopnosť viac vnímať prírodné a kultúrne
bohatstvo Slovenska. Mám dobrý pocit, keď sa mi
to podarí. Sama pritom rozširujem svoje poznatky
o iných krajinách. Za veľký prínos dobrovoľníckej
práce v AFS považujem neustále kontaktovanie
sa so zaujímavými ľuďmi a možnosť komunikácie, ktorá uspokojuje. Je to práca plná výziev,
vyžadujúca osobnú angažovanosť. Keďže je
dobrovoľná, mojou odmenou je spokojnosť rodín
a študentov. Pre mňa je to aktívne a plnohodnotne žitý čas, je to práca pre druhých, z ktorej
mám aj ja veľký úžitok.
Darina Kučerová z Radošiny

DOBRÝ POCIT
V AFS som začala “dobrovoľníčiť“ hneď po mojom návrate z Belgicka a bolo to rozhodnutie, ktoré nikdy neoľutujem. Veľa ľudí sa môže čudovať prečo by niekto dobrovoľne
a bez nároku na finančnú odmenu poskytoval svoj čas a energiu nejakému združeniu.
Ja si však svoj život bez AFS neviem predstaviť. Pre mňa je to spôsob ako tráviť svoj
voľný čas zmysluplne. Neustále spoznávam nových ľudí a hlavne vďaka stretnutiam so
zahraničnými študentmi som viac tolerantná a lepšie vnímam rozdiely medzi jednotlivými kultúrami. Získavam nové kamarátstva, ktoré nie sú nevyhnutne viazané na určité
miesto ale sú naozaj celosvetové. Ani neviem povedať aký úžasný pocit to je písať si s
kamarátkou z Hong Kongu a o hodinu neskôr skypovať s ďalšou z Portugalska. Vďaka
organizovaniu rôznych prezentácii, orientácii a výletov pre študentov si zlepšujem
moje organizačné a komunikačné schopnosti, čo pevne verím, využijem v budúcnosti.
Dôležitý je pre mňa aj pocit, že som niekomu pomohla, že sme spolu spravili niečo pre
vlastnú komunitu a snažili sme sa zlepšiť mesto, v ktorom bývame. V neposlednom
rade mi dobrovoľníčenie pomohlo dostať sa na univerzitu v zahraničí, kde si práve
takéto aktivity študentov veľmi vážia. AFS však pre mňa znamená hlavne veľa zábavy
a možnosť stráviť čas v spoločnosti mojich kamarátov.
						Alexandra Urbaníková, Nitra
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Zloženie
predstavenstva
a kancelárie
Intercultura Slovakia, o. z., za rok 2014

PREDSTAVENSTVO
Zora Lovišková – predsedkyňa
Eva Malecká – členka
Naďa Fujaková – členka
Erika Mészárosová – členka
Katarína Partinková – členka
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KANCELÁRIA
Natália Čuková – riaditeľka

AFS Program Activity

Poďakovanie

No Current AFS Program Activity
AFS Office

Vážení priatelia,
oslavovať 100 rokov fungovania organizácie je niečo výnimočné. Som
veľmi rada, že aj ja osobne som súčasťou organizácie, ktorá má za sebou
100 rokov fungovania. Poslanie AFS organizácie je v súčasnosti minimálne
také aktuálne, ako pri jej založení.
Každý rok fungovania nášho občianskeho združenia nám prináša nové
podnety a výzvy, vďaka čomu sa neustále učíme mnoho nového. Prioritou
roku 2014 bolo opäť medzikultúrne vzdelávanie, kde sme sa snažili zvýšiť
povedomie nielen slovenských študentov, ktorí išli na svoj program do
zahraničia, ale aj hostiteľských rodín a širokej verejnosti prostredníctvom
prezentácií, besied a stánkov. Dobrovoľníci sú hybnou silou našej organizácie a sme si vedomí, že naša doterajšia snaha musí pokračovať, aby naše
stanovené ciele boli napĺňané.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, vďaka ktorým organizácia
AFS mohla osláviť svoje významné jubileum – zakladateľom organizácie
a dobrovoľníkom. Ďakujem za vaše nápady, čas, ústretovosť, finančnú
pomoc a entuziazmus. Prajem nám, aby nám radosť zo spoločnej práce
vydržala čo najdlhšie – minimálne k najbližšiemu jubileu – 200-ročnice
fungovania organizácie AFS.
						Natália Čuková
				
riaditeľka Intercultura Slovakia, o. z.
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Finančná správa
za rok 2014
v eurách

VÝNOSY
VÝNOSY ZA SLUŽBY
VÝNOSY – OSTATNÉ

87 994,64
2 506,75

VÝNOSY CELKOM

90 501,39

NÁKLADY
OSOBNÉ NÁKLADY
OSTATNÉ NÁKLADY ZA SLUŽBY A SPOTREBU

22 893,45
75 597,78

NÁKLADY CELKOM

98 491,23
–7 989,84

ROZDIEL VÝNOSOV A NÁKLADOV – STRATA HV

0

DAŇOVÁ POVINNOSŤ ZA ROK 2014

24

AFS misia
AFS je medzinárodná dobrovoľnícka, mimovládna nezisková
organizácia, ktorá poskytuje príležitosti medzikultúrneho
vzdelávania, aby pomohla ľuďom rozvíjať vedomosti, zručnosti
a porozumenie k vytvoreniu spravodlivejšieho a mierumilovnejšieho
sveta.

AFS hodnoty
AFS aktivizuje ľudí konať zodpovedne ako celosvetových občanov
pracujúcich pre mier a pochopenie v rozmanitom svete. Uvedomuje
si, že mier je dynamický koncept ohrozený nespravodlivosťou
a neznášanlivosťou.
AFS sa usiluje o posilnenie viery v dôstojnosť a hodnotu každej
ľudskej bytosti všetkých národností a kultúr.
Vyzdvihuje rešpekt k ľudským právam a základným slobodám bez
rozdielu rasy, pohlavia, národnosti, náboženstva alebo sociálneho
postavenia. Aktivity AFS sú založené na základných hodnotách
dôstojnosti, rešpektu pre odlišnosť, harmónie, empatie a tolerancie.

Prečítajte si viac o nás na www.afsslovakia.org
Spojte sa s nami na facebook.com/afs.intercultura.slovakia
Inšpirujte sa históriou na archives.afs.org

Intercultura Slovakia, o. z.
Vinohradnícka 40, 949 01 Nitra
kancelária: Farská 33, 949 01 Nitra
+421 948 676 766
info@afsslovakia.sk
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