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Milí priatelia, 

 Intercultura Slovakia, o. z., je na dobrej ceste postupne plniť 
svoj strategický plán, premeniť predstavy mladých ľudí o živote v inom 
kultúrnom prostredí na skutočnosť, obohatiť svoje osobné skúsenosti 
a prispieť k rozvoju ich osobnosti. Poznanie im umožňuje rozumieť, 
tolerovať a rešpektovať iné hodnoty, životný štýl a kultúru.

 Podarilo sa nám to vďaka aktivitám a dobrej práci 
hostiteľských rodín, dobrovoľníkov, kancelárie a všetkých, ktorí sa do 
činnosti zapojili.  

 Hostiteľské rodiny dokázali prijať a vytvoriť dobré rodinné 
zázemie mnohým výmenným študentom, ktorí u nich našli svoj druhý 
domov, kde si vytvorili vzťahy na celý život. Im chcem vysloviť svoju 
vďaku - bez ich rodinného zázemia by sme neboli schopní dosiahnuť 
naše ciele. 

 Dobrovoľníci svojím podielom prispeli k vytvoreniu  
plnohodnotnej  organizácie. Boli nápomocní pri vysielaní, hosťovaní,  
v spolupráci so školami aj pri triednych výmenách, pri organizovaní  
a príprave rozmanitých akcií pre študentov zapojených do programov 
Intercultura Slovakia, o. z., ale aj sami našli potešenie na vzájomných 
stretnutiach, návštevách kultúrnych podujatí na regionálnej, ako aj 
na celoslovenskej úrovni. Cením si ich podiel na dobrej práci celej 
organizácie. Dobrovoľníci preukázali schopnosť dobre zvládnuť 
zverené úlohy.

 Kancelária Intercultura Slovakia, o. z., vďaka svojej dobre 
zabezpečenej organizačnej a personálnej práci zvládla svoje úlohy 
príkladne. Ich harmonická spolupráca vo všetkých oblastiach môže byť 
vzorom pre iné AFS organizácie – je dynamická, dôsledná   
a systematická, a darí sa jej využiť svoj potenciál. Aj ich prácu vysoko 
hodnotím.

 Verím, že aj v ďalšom období sa nám spoločne podarí napĺňať 
naše poslanie - prispievať k vzájomnej tolerancii a rešpektu doma 
aj v zahraničí v čase, keď sú práve tieto hodnoty vo svete čoraz viac 
ohrozené. 

Zora Lovišková
predsedkyňa predstavenstva 

Úvod
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Kto sme

ČO JE AFS?

AFS (American Field Service) je medzinárodná 
dobrovoľnícka mimovládna organizácia, ktorá funguje 
na Slovensku ako občianske združenie Intercultura 
Slovakia. 

Poskytuje príležitosti pre medzikultúrne vzdelávanie 
s cieľom pomáhať ľuďom rozvíjať ich vedomosti, 
zručnosti a porozumenie, a tým prispievať k vytváraniu 
spravodlivejšieho a mierumilovnejšieho sveta.

ZÁKLADNÉ ZNAKY A HODNOTY

AFS vytvára možnosti, aby sa ľudia správali ako 
zodpovední občania, ktorí sa usilujú o mier a vzájomné 
porozumenie. Vedie ich k uvedomeniu skutočnosti, že 
mier je dynamický koncept, ktorý môže byť 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 ako 
dôstojnosť, rešpekt k odlišnosti, harmónia, empatia  
a tolerancia.

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 - účastníkov AFS programov, 
ich hosťovské rodiny a priatelia vytvorili celosvetovú 
komunitu so spoločnými skúsenosťami, spomienkami, 
blízkymi vzťahmi a dlhotrvajúcimi priateľstvami.

AFS NA SLOVENSKU

Otvorenie AFS centrály v Bratislave v roku 1990, 
umožnilo zapojiť sa do programov AFS prvým 
účastníkom, čím sa organizácia AFS Slovensko stala 
členom celosvetového systému AFS. Občianske 
združenie Intercultura Slovakia prevzala riadenie 
centrály AFS na Slovensku. 

Od roku 2010 sme sa stali stabilnou a nezávislou 
neziskovou organizáciou, ktorej základom je práca 
dobrovoľníkov. Ich počet ustavične narastá   
a dosahuje už vyše 100 aktívnych jednotlivcov. 

Intercultura Slovakia, o. z., 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 2016

SEMINÁR PRE UČITEĽOV V TURECKU

Už tretí rok vysielame slovenských učiteľov do Turecka na 
konferenciu Spectrum of Educators. V roku 2016 sa na nej zúčastnili 
PaedDr. Jaroslava Kériová (Gymnázium J. B. Magina, Vrbové)  
a Mgr. Tomáš Bozó (Gymnázium, Párovská ulica). Hlavnou témou 
prednášok a rôznych aktivít bolo školstvo a vzdelávanie, presnejšie 
školy v budúcnosti a budúcnosť škôl. Každý jeden deň mali účastníci 
možnosť získavať informácie o vzdelávacích metódach    
a skúsenostiach prítomných učiteľov z piatich kontinentov sveta. Na 
záver diskutovali o problémoch dnešného vzdelávania a účastníci si 
mohli uvedomiť, čo všetko môžu spraviť, aby prispôsobili vzdelávací 
systém potrebám súčasného moderného sveta.

AFS ACADEMY

Na podujatí AFS Academy 2016 sa zúčasnila naša koordinátorka 
hostiteľského programu Ivka Csútorová. Školenia na tomto podujatí 
boli zamerané na to, ako hostiteľskej rodine priblížiť pocity a dojmy 
zahraničného študenta, ktorý sa ocitne v novom prostredí, medzi 
novými ľuďmi, ktorí hovoria novým jazykom. Pravidlá, ktoré pozná 
z domu, v novej krajine nemusia platiť a študent môže byť zmätený. 
Rodina nie vždy rozumie pocitom zahraničného študenta, a preto 
je dobré, keď jej je v procese zbližovania so študentom nápomocný 
AFS dobrovoľník, ktorý pozná obe strany mince a vie rodine pomôcť 
nielen pochopiť študenta, ale pomôže jej hrať aktívnu rolu pri jeho 
aklimatizácií v novom prostredí.

OSLAVY 20. VÝROČIA AFS ČESKEJ REPUBLIKY

Počas osláv 20. výročia AFS Českej republiky, ktoré trvali dva dni 
a zúčastnili sa na nich dobrovoľníci z celej Európy, bol pripravený 
hodnotný program. Jeho súčasťou boli konferencia nielen pre 
pedagógov, slávnostný galavečer, konferencia pre dobrovoľníkov, 
výročný ples a výročné zhromaždenie. Na jednodňovej konferencii 
pre dobrovoľníkov si naše účastníčky Kamila Kverková, Zora 
Lovišková a Eva Malecká vypočuli motivačný príhovor bývalého 
prezidenta AFS International Vincenza Morliniho, zapájali sa 
do panelovej diskusie s Christianom Werleom, predsedom 
predstavenstva AFS International a Jattou Verlund, členkou 
EFIL predstavenstva. Na záver si v „živej knižnici,“ vypočuli veľa 
zaujímavých príbehov ľudí s rôznymi skúsenosťami a získali užitočné 
rady z dobrovoľníckeho života.
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STRETNUTIE RIADITEĽOV AFS ORGANIZÁCIÍ

V júni 2016 sa konalo každoročné stretnutie riaditeľov európskych 
AFS organizácií. Tentoraz sa miestom hosťovania tohto podujatia stalo 
hlavné mesto Portugalska Lisabon. Okrem riaditeľov AFS organizácií 
sa na stretnutí zúčastnil Kevin Hickey, riaditeľ partnerskej organizácie 
EIL v Írsku a Sheryl Tucker, ktorá reprezentovala AFS International                       
a prítomných informovala o stratégii AFS organizácie v oblasti 
marketingu. Hlavnou témou stretnutia bola motivácia - vlastná,   
v organizácii, dobrovoľníkov... V rámci skupinových diskusií účastníci 
získali nové nápady a podnety, ktoré môžu postupne implementovať      
a vďaka ktorým môžu AFS organizácie lepšie plniť svoje poslanie.  
Sobotný večer bol venovaný oslave 60 výročia založenia AFS  
Portugalska, ktorá sa konala na lodi v miestnom prístave.

STRETNUTIE PROGRAMOVÝCH RIADITEĽOV

Stretnutie programových riaditeľov, ktoré sa konalo v roku 2015 
Egypte v Káhire, malo za cieľ opätovne naštartovať hosťovanie AFS 
zahraničných študentov v tejto krajine. V marci 2016 bolo hostiteľom 
stretnutia riaditeľov Írsko, kde organizácia EIL - Medzikultúrne 
vzdelávanie realizuje svoje programy. Cieľ stretnutia bol veľmi podobný 
egyptskému, a to naštartovať AFS programy v Írsku. Z tohto dôvodu 
bola súčasťou programu návšteva hostiteľských rodín, škôl a centrály 
EIL. Priamo na mieste mohli programoví riaditelia vidieť, kam budú 
AFS študenti umiestňovaní, kde budú študovať a ako je partnerská 
organizácia pripravená poskytovať im potrebné služby. Z dôvodu 
rastúceho dopytu po anglicky hovoriacich destináciách bola táto 
iniciatíva zo strany AFS International pozitívne prijatá.

DUNAJSKÁ LETNÁ ŠKOLA

V lete 2016 sme vyslali troch študentov do Nemecka na dvojtýždňový 
medzinárodný letný program Dunajská zelená škola. Účastníkmi boli 
deti našich hostiteľských rodín Alexandra Goffová, Simona Dlábiková a 
Samuel Ondráček. Podujatie bolo zamerané na udržateľnosť  
a ochranu zdrojov a študenti nezbierali veľa užitočných informácií  
o energii, o uhlíkovej stope, ochrane prírody a iných témach súvisiacich 
s udržateľným rozvojom. Súčasťou programu bola návšteva vodnej 
elektrárne a lokálni dobrovoľníci im ponúkli aj lákavú plavbu na kanoe  
a viaceré turistické podujatia.

STAFF MEETING SRBSKO

V Belehrade sa uskutočnilo stretnutie 25 partnerov z rôznych AFS 
kancelárií. Našu krajinu reprezentovala koordinátorka hostiteľského 
programu Petra Krkošková. Obsahom seminára boli témy ako podpora 
hosťujúcich študentov, rodín a škôl, workshopy zamerané na zlepšenie 
poskytovanej podpory a poradenstva pre všetky strany zúčastnené pri 
hostení. Ďalej mali účastníci možnosť diskutovať s partnermi   
a využiť tzv. "sharing best practices" - "zdieľanie dobrých príkladov  
z praxe". Dôležitou súčasťou bolo aj školenie o rizikovom manažmente 
a bezpečnosti hosťujúcich študentov, zdravotnom poistení a jeho 
podmienkach, podpore mentálneho zdravia a používaní sociálnych sietí.
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VOLUNTEER SUMMER SUMMIT

V roku 2016 sa najväčšie dobrovoľnícke podujatie 
Volunteer summer summit konalo priamo v srdci Benátok 
na drobnom súkromnom talianskom ostrove San Servolo. 
Trvalo týždeň a zúčastnilo sa na ňom viac ako 300 AFS 
dobrovoľníkov všetkých vekových skupín z celého sveta. 
Téma stretnutia bola Vzdelaním k mieru - výzvy, ktorým 
čelíme pri spolunažívaní. Okrem získaných vedomostí 
a priateľstiev tu dobrovoľníci získali mnohé užitočné 
informácie o tom, ako fungujú sesterské organizácie AFS, 
čo je inšpiratívne aj pre fungovanie AFS na Slovensku.  
Slovenskí účastníci Tatiana Búbelová a Jakub Krampl získali 
obrovskú chuť do života, motiváciu priložiť ruku k dielu  
a robiť tento svet lepším.

ECTP CAMP

ECTP (European citizenship trimester program) sa ako 
každý rok konal v Bruseli - hlavnom meste Belgicka, ktoré je 
z politického hľadiska aj hlavným mestom Európy. Takmer 
200 výmenných študentov,  trénerov a dobrovoľníkov 
sa zišlo, aby spolu prediskutovali nielen ich trojmesačný 
pobyt v hosťovskej krajine, ale aby sa dozvedeli niečo 
viac o tom, čo to znamená byť aktívny európsky občan. 
Workshopy, výlet do centra Bruselu, večierky a zábavný 
program spestril výmenným študentom ich posledné dni 
pred odchodom domov. Dobrovoľníci z rôznych krajín robili 
všetko pre to,  aby si ich užili naplno. S úsmevom, no i so 
slzami v očiach sa na letisku lúčili so študentmi, ktorí si 
prehrávali v myšlienkach nezabudnuteľné chvíle strávené 
v ich novom domove. Zo Slovenska sa podujatia zúčastnila 
dobrovoľníčka Mirka Skipalová. 

VÝMENA DOBROVOĽNÍKOV NA ISLANDE

Desať dobrovoľníkov z dobrovoľníkej skupiny Bratislava 
a Nitra má za sebou prvú zo série AFS Chapter 
Exchanges (ChapEx), ktorú absolvovali na Islande spolu 
s dobrovoľníkmi z Nemecka, Portugalska a Islandu. Ide 
o týždenný projekt výmeny dobrovoľníkov zo štyroch 
krajín, financovaný z grantu Erasmus +. Na Islande 
viedli dobrovoľníci workshopy a zúčastnili sa prednášok 
na tému: Changes through action: Seeing beyond our 
national identity and exploring the multicultural Europe - 
Realizovanie zmien: Pohľadom cez našu národnú identitu je 
možné preskúmať multikultúrnu Európu.
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DEŇ JAZYKOV V BRATISLAVA

Začiatkom mája zorganizovala dobrovoľníka skupina  
v Bratislave medzikultúrny večer spolu so zahraničnými 
študentmi v čitárni u Červeného raka. Predstavili sa nám 
zahraniční študenti, ktorí boli hosťovaní v Bratislave a okolí,  
a taktiež bratislavskí študenti, ktorí sa vrátili z pobytu  
v zahraničí. Podujatie pripravené v podobe neformálnej 
besedy bolo prístupné aj pre verejnosť. Zahraniční   
a slovenskí študenti nielenže sa s prítomnými podelil   
o svoje praktické skúseností, ale im pripravili aj ochutnávku 
vlastnoručne pripravených národných jedál z krajín, odkiaľ 
pochádzajú, alebo kde trávili svoj pobyt. 

VIANOČNÉ TRHY V BRATISLAVE   
A AFS NA DOBROM TRHU

V polovici decembra sme sa spolu so zahraničnými 
študentmi zapojili do Dobrého trhu v Bratislave. Naším 
cieľom bolo na verejnosti zviditeľniť prácu organizácie 
Intercultura Slovakia a jej aktivity prostredníctvom 
zábavných workshopov. Študenti na trhu ponúkali 
vlastnoručne napečené sladkosti spolu s receptmi na 
ich prípravu. Dobrovoľné príspevky za koláčiky sa využili 
neskôr na kúpu pamätného stromu, ktorý si zahraniční 
študenti zasadali v máji v Nitre. Časť z nich tak navždy 
nechá svoju stopu na Slovensku. 

MAĽOVANIE VEĽKONOČNÝCH VAJÍČOK

Tradície veľkonočných sviatkov sa snažíme každoročne 
našim študentom priblížiť maľovaním kraslíc. Tento rok sa 
táto aktivita konala v Nitre spolu s vysádzaním pamätného 
stromu, čím sme začali novú tradíciu, ktorá sa má opakovať 
každý rok. Mali sme možnosť naučiť sa rôzne techniky 
zdobenia, napríklad slamou alebo voskom. Všetci sme si 
to užili a veríme, že na túto akciu budú zahraniční študenti 
dlho a radi spomínať. 
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BOWLING V NITRE

V rámci regionálnych stretnutí, ktoré sme začali pravidelne 
organizovať v Nitre, sme jedno v apríli venovali bowlingu. 
Súťažili rôzne skupiny – dobrovoľníci, hostiteľské rodiny, 
ale aj ich hosťujúci „synovia”, či „dcéry“. Niektorí boli 
zdatní, pokročilí, iní iba nováčikovia, ktorí triafali kolky po 
prvýkrát. Stretnutie bolo pre všetkých príjemným oživením 
a výbornou zábavou pre všetkých. A kto vyhral? No predsa 
všetci, ktorí mali dobrú náladu a radosť zo spoločného 
stretnutia a súťaženia.  

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Každoročne sa dobrovoľníci AFS z celého Slovenska 
stretávajú v Dolnom Oháji na Valnom zhromaždení a na 
Celoslovenskom stretnutí dobrovoľníkov. Už tradične sme 
si aj tento raz zhrnuli udalosti minulého roka a spoločne 
premýšľali nad tým, ako našu organizáciu ešte zlepšiť. 

2% Z DANÍ

Zo zdrojov z 2 % daní za rok 2014 získaných v roku 
2015 v hodnote 2650,37 eura sme počas školského roka 
2016/2017 poskytli tieto čiastkové štipendiá:

- čiastkové štipendium na ročný študijný program   
   v Nemecku,

- čiastkové štipendium na trojmesačný študijný program  
   v Dánsku - Terézia Dominika Lukáčová,

- čiastkové štipendium na trojmesačný študijný program  
   v Holandsku.
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RADOŠINCI

Pred vianočnými sviatkami sa opäť stretli v Radošine 
dobrovoľníci AFS, slovenskí rodičia hosťujúcich 
zahraničných študentov, a tiež tí, ktorí cez AFS vyslali svoje 
deti do zahraničia. Stretnutie bolo naplánované na termín 
Radošinských Vianoc, keď na domácej pôde vystupuje 
Radošinské naivné divadlo. Zlatým klincom stretnutia bol aj 
ojedinelý kultúrny zážitok, keď 9. decembra 2016 zahralo 
RND svoju najnovšiu hru To nemá chybu. Po predstavení, 
ktoré nás AFS-ákov výborne naladilo, sa uskutočnilo 
posedenie v príjemnom prostredí reštaurácie s menom 
najznámejšieho domáceho radošinského vína Klevner. 
Tam si spontánne vymenili skúseností a názory všetci, čo 
sa podieľajú na práci AFS. Debata sa niesla v úprimnej, 
priateľskej atmosfére a celé podujatie nemožno hodnotiť 
inak ako vydarené.

BESEDA V KNIŽNICI

Tak ako každý rok v máji, aj v roku 2016 naši zahraniční 
študenti prezentovali svoju krajinu, svoje pocity, svoje 
skúsenosti z pobytu na Slovensku v Krajskej knižnici v 
Nitre. Pietro  z Talianska svojou výbornou slovenčinou 
a jemu typickým humorom zaujal poslucháčov z Gymnázia 
na Golianovej ulici, ktorí prejavili záujem aj o program 
AFS. Ana z Mexika ničím nezaostávala za Pietrom. Svojim 
šarmantným vystupovaním a zaujímavými ukážkami 
predstavila svoju krajinu a porovnala život mladých ľudí v 
Mexiku a na Slovensku.

SPLAV NA ORAVE

Dobrovoľníci z Oravy pod vedením Evky Maleckej, Majky 
Illešovej a Darinky Kučerovej z dobrovoľníckej skupiny 
Nitra sa podujali po prvý raz v roku 2016  zorganizovať 
splav na pltiach z Hornej Lehoty do Oravského Podzámku 
pre zahraničných študentov. Zahraniční študenti hodnotili 
tento poznávací výlet veľmi pozitívne. 
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V školskom roku 2016/2017 sme 
hostili June z Thajska, Francisca a Lucíu 
z Argentíny, Reginu, Ivanna a Alfonza   
z Mexika, Ceciliu, Chiaru, Serenu, Lauru, 
Diega, Martinu, Cinziu a Alice z Talianska, 
Chloe z Francúzska a Pame z Venezuely.

Hostiteľský program
Zahraniční študenti bývajú počas 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 adaptovať sa v slovenskom prostredí.

KRAJINA

Argentína
Brazília
Belgicko
Dominikánska 
republika
Hong Kong
Island
Francúzsko
Mexiko
Nemecko
Rusko
Španielsko
Taliansko
Thajsko
Venezuela

SPOLU

DRUH 
PROGRAMU

3-mesačný
5-mesačný
10-mesačný

SPOLU

2011

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1

  
 

0
0
1

1

2012

0
1
0
0

0
0
0
2
1
0
1
0
1
1

7

  
 

0
0
7

7

2013

1
0
0
0

0
0
0
2
1
0
0
2
1
0

7

  
 

2
1
4

7

2014

1
1
3
1

0
0
0
2
0
1
0
5
1
0

15

  
 

7
1
7

15

2015

1
0
1
0

1
1
0
4
0
2
1
8
1
0

20

  
 

7
2

11

20

2016

2
0
0
0

0
0
1
3
0
0
0
8
1
1

16

  
 

6
0

10

16
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Výpovede hostiteľských rodín
V PÔVODNOM ZNENÍ

NOVÁ VEĽKÁ SESTRA

Hostenie zahraničného študenta bolo 
pre nás novou skúsenosťou. Vyskúšali 
sme si, aké je mať namiesto dvoch 
detí zrazu tri. Máme menšie deti  
a veľmi rýchlo si zvykli na novú veľkú 
sestru a veľmi si ju obľúbili, aj napriek 
jazykovej bariére. Na tri mesiace sme 
hostili taliansku študentku Serenu. 
Vďaka nej sme spoznali talianske jedlo 
piadina, ktoré si doma pripravujeme 
už pravidelne :-).

Rodina Gallaiova, ktorá hostila Serenu   
z Talianska, trojmesačný program 

SPOKOJNOSŤ NADOVŠETKO

3. septembra prišla do našej rodiny modrooká blondínka Chiara, ktorú 
som s veľkým očakávaním prijala. Na začiatku sme rozprávali po anglicky 
a pomaličky viac a viac, ako sa Chiara učila slovenčinu, sme sa rozprávali 
aj po slovensky. Prvé rozpačité dni sa zmenili na pohodové hosťovanie. 
Chiara je pokojné, vyrovnané, dobre sa učiace dievča. Pomaly spoznávala 
slovenskú kultúru a zvyky. Za celé 10-mesačné obdobie sme nemali 
žiadny problém. Chiara disciplinovane chodila do školy. Všetko, čo som 
navarila, zjedla, nič nekomentovala. Najviac jej chutilo vysmážané mäso 
so zemiakovým šalátom. Bryndzové halušky zjedla, ale nemusela som to 
často variť. Veľa sme cestovali, keďže sme blízko väčšiny hlavných miest. 
Najviac sa jej páčilo v Budapešti, nadchol ju výhľad na osvetlený nočný 
parlament. Počas pobytu spoznala život v klasickej rodine. Zúčastňovala 
sa na všetkých oslavách, precítila radosti aj strasti nášho bežného 
života. Vyplnila prázdne miesto v mojom srdci. Pre mňa to bolo zároveň 
poznanie talianskej kultúry a nových ľudí, keďže jej rodina nás v marci 
navštívila. Celý pobyt hodnotím veľmi kladne aj z jej strany, aj z mojej.  
S organizáciou AFS spolupracujem aj naďalej a v septembri budem hostiť 
dievčatko z Nemecka.

rodina Szatmárova, ktorá hostila Chiaru z Talianska, ročný program

NÁVOD AKO POCHOPIŤ NEPOCHOPITEĽNÉ

Keď sme sa rozhodli hostiť študentku June, ako prvá ma prepadla strašná 
myšlienka, že síce fajn, ale ako zvládneme rozlúčku po roku spoločného 
života? No postupne som si uvedomila, že ten rok je len začiatok. Boli 
to asi najrýchlejšie mesiace v našom živote, my rodičia sme získali 
ďalšiu dcéru a deti ďalšieho súrodenca. Zistili sme, že aj napriek veľkým 
kultúrnym a spoločenským rozdielom spolu vieme fungovať a viac sme sa 
zamerali na hľadanie toho, čo máme spoločné, na pochopenie rozdielov, 
hľadanie pozitívneho v Ázii aj na priznanie si negatív v Európe. Svet sa 
pre nás stal trochu menším a už si vieme predstaviť aj cestovanie "do 
exotiky", čo nás predtým nelákalo. Teraz už máme cieľ. Naučili sme sa jesť 
kvalitnú ryžu a vidieť Slovensko z pohľadu cudzincov. Už máme odvahu 
poslať naše dieťa študovať do zahraničia. Naše deti okrem zdokonalenia 
jazyka získali skúsenosti v tom, ako sa podeliť, prijať ďalšieho súrodenca, 
pochopiť ho, riešiť konfliktné situácie. Ešte nevieme, aká bude ich 
budúcnosť, ale rok s June ich veľmi ovplyvnil a aj keď si to zatiaľ až tak 
neuvedomujú, majú návod, ako sa dá pochopiť aj nepochopiteľné. :-)

rodina Onráčkova, ktorá hostila June z Thajska, ročný program 
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Z  JEDNÉHO AHOJ SILNÉ PRIATEĽSTVO

Slovensko sa stalo mojím domovom takmer na rok a nečakala som, že si ho tak 
obľúbim, aj keď to nie je moja rodná krajina. Zoznámila som sa s veľmi milými 
ľuďmi, na ktorých nikdy nezabudnem. Počas prvých dní sa všetko zdalo také 
zvláštne a cudzie, ale mala som okolo seba ľudí, ktorí mi od prvej chvíle boli 
ochotní pomôcť. Moja hosťovská rodina ma ľúbila ako svoju vlastnú dcéru 
a obľúbila som si aj mojich slovenských spolužiakov, s ktorými som prežila 
nezabudnuteľný školský rok. Kto by si pomyslel, že sa z jedného „Ahoj“ stane 
silné priateľstvo? K AFS dobrovoľníkom mám dodnes špeciálny vzťah, pretože mi 
boli vždy ochotní pomôcť a spolu s ostatnými výmennými študentmi sme tvorili 
jednu veľkú rodinu. Práve oni zmenili tento zážitok na niečo úžasné a zmenil sa 
aj môj pohľad na svet. Rada by som tento zážitok prežila znovu.

Cecilia Elettra Castronovo z Talianska, ročný program v Martine

ZMENILO MI TO ŽIVOT

Rok na Slovensku bol úžasný. Mám nezabudnuteľnú skúsenosť. Veľmi som si to 
tam užila. Stretla som nových ľudí a našla som si nových kamarátov, sú úžasní. Na 
Slovensku som sa toho veľa naučila. Zmenilo mi to život. Ďakujem veľmi pekne a 
milujem Slovensko.

Intira Intana z Thajska, ročný program v Martine

TRI FANTASTICKÉ MESIACE

Moja výmena na Slovensku bola najintenzívnejšia vec, ktorú som zažila v živote 
a určite to, za čo som veľmi vďačná. Boli to tri fantastické mesiace, ktoré mi 
umožnili nájsť druhú rodinu, nových priateľov v škole, ktorí mi pomohli každý 
deň a predovšetkým noví priatelia. A viem, že bez týchto ľudí by som sa nikdy 
nemohola stať osobou, ktorú som dnes, a ja im poďakujem navždy za to.

Alice Focci z Talianska, trojmesačný program v Trnave

KOMUNIKÁCIA JE KĽÚČ KU VŠETKÉMU

Moje tri mesiace na Slovensku boli pre mňa takým úžasným zážitkom. Naučila 
som sa veľa: ako komunikovať s inou kultúrou, nemať stereotypy, komunikácia 
je kľúčom k vyriešeniu všetkého... Som rada, že som stretla krásnych ľudí, ako sú 
moji spolužiaci a moji priatelia z AFS, nádherná slovenská rodina, ktorá ma hostila 
tak, ako som bola jej súčasťou. Ale čo by som mala povedať je, že to všetko by 
nemohlo byť realitou bez dobrovoľníkov, ktorí nás podporovali vždy. Ďakujem za 
všetko!

Martina Laporta z Talianska, trojmesačný program v Nitre

Výpovede zahraničných 
študentov
V PÔVODNOM ZNENÍ
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NA TENTO ROK NIKDY NEZABUDNEM

Volám sa Chloe Pacheco a som Francúzka. Bola som 10 mesiacov na Slovensku  
v malom meste Topoľčanoch. Musela som začať nový život v novej krajine,  
o ktorej som nevedela nič. Jeden z problémov bola jazyková bariéra. Moja 
skúsenosť bola veľmi bohatá. Spoznala som veľa skvelých ľudí. Veľa som cestovala, 
a tým som sa veľa naučila. Naučila som sa nový jazyk a spoznala novú kultúru. 
AFS pobyt mi priniesol veľa nových skúsenosti a odohnal strach z poznávania 
nových ľudí. Moja hostiteľská rodina sa stala mojou ozajstnou rodinou. Mam 
veľa úžasných zážitkov. Moje najväčšie zážitky boli AFS výlety a výlety s mojou 
školou a rodinou. Navštívila som Poľsko, Maďarsko, Česko, Rakúsko a rôzne časti 
Slovenska. Spolu  s ostatnými som prvýkrát stala na lyžiach a prvýkrát som sa 
korčuľovala na jazere. V pamäti mi vždy ostane ten najkrajší suvenír. Na tento rok 
nikdy nezabudnem.

Chloe Pacheco z Francúzska, ročný program v Topoľčanoch

TUČNÝ ZADOK

Slovensko, aj keď je také malé, má úžasnú kultúru a zaujímavé tradície, myslela 
som si, že to bude ako v každej inej krajine, ale nie. Byť na výmennom pobyte ti 
otvorí oči a zmení ťa nadobro. Počas pobytu spoznáš vela ľudi, na ktorých nikdy 
NIKDY nezabudneš. Je to dosť pochopiteľné, ale určite dôložité spomenúť. Nie je 
ľahké byť sama v inej krajine, s inými ľuďmi a nič nerozumieť. Ale pocit straty nie 
je taký zlý pre mňa. Možno schudneš alebo sa vrátiš s tučným zadkom, ale ak bolo 
dobré, nevadí. Keď prídeš na Slovensko domov, pôjdeš možno s tučným zadkom, 
hlavne keď tu máš babku. Môžeš vidieť, ako vecí, ktoré predtým boli pre vás také 
dôležité, už viac nie sú a budeš mať iné priority. Mala som tu zostať šesť mesiacov, 
ale potom som sa rozhodla predĺžiť si pobyt na jeden rok, najlepšie rozhodnutie, 
aké som kedy spravila. Je oveľa viac ľahšie prisť ako odísť.

Lucía Audrey Sarachu Müller  z Argentíny, ročný program v Nitre

SLOVENSKO V MOJOM SRDCI

Na Slovensku som sa ucil vela veci. Najlepsie, ktore som sa ucil, bolo lyzovat! Bolo 
to uzasné! Slovencina je tazka, ale velmi zaujmavá! Som velmi stastný, ze som sa 
ucil slovencinu! Daka ju, mám vela kamaratov, a tiez rozumiem po cestinu  
a rustinu! Slovensko je jedna malá, ale velmi pekná krajina, plná od krasné krajiny! 
Slovensko je v mojom srdci.

Fran Amante z Mexika, ročný program v Nitre

NAJLEPŠÍ ROK

Ahoj, ja som ivanna a ja som bola jeden rok na Slovensko. Ten rok bol najlepsi na 
moj zivot, stretola som vela ludi, ze budu byt na mojom srdci navzdy a rovnako 
tak aj slovensko. Myslim ze ktory ludia a tie mesta, ktory som bola, a vsetko ze 
som robila tam je dolezite aby osoba som dnes. A mozno jedneho dna znova 
stretneme. Dakujem za vsetko, Slovensko, dakujem rodina z AFS, dakujem na 
moja v liesku a moji kamaraty.

Ivy Marquez z Mexika, ročný program v Tvrdošíne
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Vysielací program
Vďaka medzinárodnej sieti kancelárií AFS po celom svete umožňujeme 
stredoškolákom štúdium v zahraničí počas troch či šiestich mesiacov, 
alebo celého školského roka. Zameriava sa nielen na štúdium na strednej 
škole v Európe a v Severnej Amerike, ale taktiež v Ázii, Oceánii, Strednej   
a Južnej Amerike a v Afrike.

Vo všetkých ponúkaných 
destináciách sú účastníci 
programov v osobnom 
kontakte nielen so 
zamestnancami kancelárie, ale 
najmä s dobrovoľníkmi, ktorí 
ich na program pripravujú na 
sústredeniach a poskytujú im 
osobnú podporu.

Pre študentov sú 
organizované povinné 
sústredenia domovskou 
organizáciou pred odjazdom 
na program a po skončení 
programu.

KRAJINA

Argentína
Brazília
Belgicko
francúzske
Čile
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Holandsko
Írsko
Island
Japonsko 
Kostarika
Mexiko
Nemecko
Nórsko
Nový Zéland
Rakúsko
Rusko
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
USA

SPOLU

DRUH 
PROGRAMU

letný jazykový kurz
3-mesačný
5-mesačný
10-mesačný

2010

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

3/3

1

7/3

  
 

0

1

1

5/3

7/3

2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4/3

0

0

0

0

2

0

0

2/2

4

12/6

  
 

0

2

0

10/6

12/6

2012

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

3/2

0

0

1/1

1/1

0

1

0

2/1

2

12/5

  
 

0

1/1

2/1

9/3

12/5

2013

0

0

1/1

0

2/1

1/1

2

0

0

0

0

0

0

3/2

1

0

1/0

0

1

0

0

1/1

4

17/6

  
 

0

3/1

2/1

12/4

17/6

2014

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1/1

0

2

2

5/2

0

0

1

0

0

1

1/1

1/1

2

18/5

  
 

0

2

2

14/5

18/5

*celkový počet / štipendiá

2015

1/1

0

2

1

0

1

2

0

2/1

0

1

1

0

1/1

1

0

0

0

3

2

0

0

4

22/3

  
 

1

3/1

2

16/2

22/3

2016

0

0

1

1

1/1

1

0

1

2

1

1

2

0

2

0

0

0

0

1

2

0

1

7

24/1

  
 

0

3/1

6

15

24/1
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MILIÓNKRÁT LEPŠIE AKO PREDSTAVY

,,Je odvážne vydať sa do neznáma!“ Slová, ktoré ma už 
dlhší čas poháňajú vpred a skladajú moje životné motto. 
Náhoda? Jeden z najsilnejšie neovplyvnených javov v našom 
živote sa znenazdajky objavil aj pri mne. Do posledného 
momentu v lietadle som necítila žiadnu nevoľnosť ani pocit 
strachu. Zažili ste niekedy, že ste sa na niečo nesmierne 
tešili, ale v konečnom dôsledku to bolo miliónkrát lepšie 
ako vaše predstavy? Tak taká bola moja výmena. Tí ľudia, 
moja dánska rodina, mi vybudovali domov, môj dánsky 
domov. Vedela som, že tam jednoducho patrím. Získala som 
svoju skvelú hosťovskú rodinu, ktorá ma naučila, že rodina 
je najdôležitejšia na svete. Vďaka nim, mojim dánskym 
kamarátom, spolužiakom či iným výmenným študentom 
som mohla stráviť NESKUTOČNÉ obdobie svojho života, 
na ktoré rozhodne nikdy nezabudnem! To nebolo len o 
spoznávaní novej kultúry a jazyka, ale aj o spoznávaní 
samého seba. Som rada, že som našla svoj druhý domov. 
Chcem však pomáhať iným mladým ľuďom, ktorých láka 
predstava zažiť niečo nové. Preto ma teší, že môžem 
pokračovať v dobrovoľníckej činnosti. 

Terézia Dominika Lukáčová, trojmesačný program, Dánsko

Výpovede  vyslaných študentov
V PÔVODNOM ZNENÍ

PRESNÝ OPAK

Na mojej výmene som si asi najviac uvedomila, aké sú naše 
predstavy nepravdivé. Všetky klasické mýty, čo sa hovoria 
o každej národnosti, sa ukázali presne naopak. Mala som 
veľké šťastie s rodinou, lebo ako jedna z mála som rodinu 
nemenila a ani som s nimi nemala žiadne problémy. Keby 
som mala možnosť, tak by som si výmenu určite zopakovala.

Linda Procházková, ročný program, Španielsko
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EXPERIMENTÁLNA ANATÓMIA

Pre mňa ako študenta zo Slovenska bola škola najväčší šok, 
a taktiež výzva. Na školstvo, aké poznáte, môžete rovno 
zabudnúť! Možnosti predmetov sú nekonečné, pri výbere 
som mala veľké problémy nevybrať si varenie, herectvo či 
tanečnú hodinu namiesto matematiky, dejín Ameriky či 
ľudskej anatómie. Zistila som však, že aj hodina ako ľudská 
anatómia vie byť veľmi zaujímavá! Rezanie ovčieho mozgu, 
lámanie a opätovné šróbovanie kosti späť, rezanie srdca či 
pitvanie mačky je v dennom rozvrhu bežné. Čo sa ľudí týka, 
na začiatku som si pripadala ako zvieratko v zoo. Všetci 
naokolo boli unesení tým, že som z inej krajiny, chceli vedieť 
všetko, a samozrejme mala som prízvuk. Ten oni milujú. 
Dostala som možnosť spoznať nových ľudí, kamarátov na 
celý život, vďaka ktorým budem mať nádherné spomienky 
na tento rok. Napríklad moja utajená narodeninová 
oslava, na ktorú prišli ľudia, ktorých som ani nepoznala, či 
pečenie valentínskych koláčov, ktoré sme potme rozvážali 
kamarátom pred vchodové dvere. Vďaka AFS som mala 
možnosť spoznať ľudí z celého sveta, zdieľať s nimi svoje 
zážitky a vypočuť si zase tie ich. Stále máte poruke niekoho, 
kto presne rozumie vašej situácii, lebo to pravdepodobne 
zažíva tiež. Tento rok bol najlepší rok v mojom živote  
a vďaka rozhodnutiu na nejaký čas opustiť vlastnú rodinu 
a kamarátov som získala druhú rodinu a kamarátov aj na 
druhej strane sveta.

Hana Zifčáková, ročný program, USA

NAUČILA SOM SA VEĽA O SEBE

Prvotne som sa rozhodla stráviť rok v zahraničí, lebo som 
sa najmä chcela zlepšiť v angličtine. Nemala som veľké 
očakávania od výmenného pobytu. Všetky skúsenosti, 
zážitky a ľudia, ktorých som počas toho roka stretla, ma  
v dobrom prekvapili. Bývala som s veľmi milou rodinou   
s tromi deťmi, ktoré ma prijali do svojich životov. Počas roka 
som chcela skúsiť nové veci. Naučila som sa hrať vodné pólo, 
behávala som za školou, venovala som sa hrnčiarstvu, ale 
robila som aj šperky z kovu. S mojou hostiteľskou rodinnou 
sme strávili Vďakyvzdanie v nórsko-švédsko-americko- 
-slovenskom štýle. Moja hostiteľská sestra si najviac obľúbila 
parené buchty s makom. Stretla som veľa nových ľudí  
z rôznych krajín. Získala som priateľov, ktorí mi už teraz 
chýbajú, ale na ktorých sa už teraz teším. Počas roka som sa 
naučila veľa o sebe, ale aj o druhých. Som vďačná a rada, že 
som mohla zažiť taký rok!

Mária Šimová, ročný program, USA
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NA ISLANDE SA MI ŽILO KRÁSNE

Island je veľmi nezvyčajná a uletená destinácia na výmenný 
pobyt. Chlad, ktorého sa všetci tak obávajú, žiadnym 
problémom nebol, ba naopak, privítala som ho s radosťou 
(to viete, žiadne komáre - to je veľká výhra). Vyrovnať sa  
s prázdnotou (lebo všade naokolo je iba lávové pole) vie byť 
občas háčik, ale krása a sila okolitej prírody a ľudí dodá na 
sile aj vám. Na Islande sa mi žilo krásne, občas aj ťažko, ale 
túto životnú skúsenosť by som za nič na svete nevymenila. 

Martina Priehodová, ročný program, Island

MAL SOM ŠŤASTIE

Mal som veľmi dobrý zážitok z môjho pobytu a bolo to 
jedno z mojich najlepších rozhodnutí za posledných pár 
rokov. Mal som šťastie, že som dostal skvelú rodinu, ktorá 
mi pomáhala a podporovala ma vo všetkom, ale aj moja 
lokalita bola výborná. Dúfam, že čo najviac študentov bude 
schopných zažiť niečo podobné.

Alex Krcho, ročný program, USA

TENTO ROK SOM SI UŽIL

Môj ročný pobyt v Nemecku hodnotím veľmi pozitívne. Aj 
napriek tomu, že som si s mojou hostiteľskou rodinou nie 
vždy stopercentne rozumel, máme spolu veľmi dobrý vzťah 
a už teraz sa teším, kedy ich budem môcť znovu navštíviť. 
Škola bola tiež super. Takže, ako som už povedal, tento rok 
som si tu užil a teším sa, kedy budem môcť do Nemecka 
znova vycestovať.

Andrej Belák, ročný program, Nemecko

O TOM SA IM ANI NESNÍVA

Ísť na rok do cudzej krajiny nie je len o pamiatkach, 
známych miestach a prírode, ale aj o ľuďoch okolo 
a spoznávaní samého seba. Nielenže sa stanete 
zodpovednejším, ale naučíte sa riešiť oveľa ťažšie úlohy,  
vašim rovesníkom sa o takých ani nesníva. Prehodnotíte 
ciele, ktorými sa riadite, a nájdete si druhú rodinu.

Matej Szabo, ročný program, USA
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Dobrovoľníctvo AFS je medzinárodná dobrovoľnícka, 
nepolitická, nezisková organizácia 
poskytujúca medzikultúrne vzdelávacie 
príležitosti s cieľom pomáhať ľuďom 
rozvíjať schopnosti, získavať znalosti 
a osvojovať si postoje potrebné pre 
tvorivý a harmonický život v súčasnom 
multikultúrnom a čoraz viac prepojenom 
svete. Keďže sa AFS prezentuje ako 
dobrovoľnícka organizácia, je samozrejmé, 
že jej hnacou silou sú práve motivovaní 
dobrovoľníci, ktorí organizácii venujú svoj 
čas, energiu a srdce. Práve oni vnášajú do 
programu AFS pracovnú pohodu a pocit 
familiárnosti, čím robia našu organizáciu 
výnimočnou.

V roku 2016 sa k AFS hlásilo viac ako 220 
dobrovoľníkov, ktorí pracovali v štyroch 
regionálnych dobrovoľníckych skupinách 
(tzv. DOS) – DOS Nitra, DOS Bratislava, 
DOS sever a DOS východ. Od roku 2015 
pribudlo do stále sa rozrastajúcej skupiny 
dobrovoľníkov 25 nových členov z radov 
navrátilcov a náhodných záujemcov   
o dobrovoľníctvu prácu. Zástupcovia DOS 
sa schádzali na regionálnej úrovni každý 
mesiac. Dobrovoľníci z ostatných regiónov 
Slovenska sa operatívne zúčastňovali 
na dianí organizácie podľa možností. 
V septembri 2016 sme zorganizovali 
stretnutie všetkých dobrovoľníkov vo 
forme valného zhromaždenia a výročnej 
schôdze.

 

AKO POMÁHALI DOBROVOĽNÍCI V ROKU 2016?
- Pôsobili ako kontaktné osoby.

- Zabezpečovali pomoc pri organizovaní sústredení pre zahraničných aj 
slovenských študentov.

- Pripravili výlety pre zahraničných študentov do Prahy, Budapešti, 
Viedne a Bratislavy.

- Poskytovali pomoc zahraničným študentom a ich rodinám.

- Organizovali prezentácie v školách.

- Pripravili niekoľko besied v knižnici.

- Vykonávali nábor nových dobrovoľníkov.

- Asistovali pri výberových konaniach na štipendiá.

- Písali žiadosti o granty.

- Poskytovali IT podporu v rámci webstránky.

- Pomáhali s prekladom novej webstránky.

- Pripravili vianočné posedenie s hostiteľskými rodinami v Radošine.

- Písali články na našu webovú stránku.

- Pravidelne písali mesačné správy.

- Zabezpečili maľovanie veľkonočných vajíčok pre zahraničných 
študentov.

- Pripravili si vlastné prezentácie na účasť na dobrovoľníckej výmene 
medzi Slovenskom, Nemeckom, Islandom a Portugalskom; na Islande sa 
aktívne sa zapojili.

- Organizovali voľnočasový program pre zahraničných študentov (výlet 
na Zobor, medzikultúrny večer, splav na Orave, vinobranie, vianočné 
trhy).

- Propagovali činnosť AFS v školských novinách.

- Aktívne zviditeľňovali AFS na verejnosti: Večer rozmanitých 
kultúr,Dobrý trh.

- Reprezentovali organizáciu Intercultura Slovakia, o. z. v zahraničí.
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INTENZÍVNY ROK

Mám za sebou svoj prvý rok dobrovoľníctva s AFS a musím zhodnotiť, že to bolo veľmi 
intenzívne. Naozaj AFS ponúka veľmi širokú škálu možností akým spôsobom a ako 
veľmi sa dá zapojiť, čiže myslím, že si každý vie nájsť a vybrať to, čo ho baví. Okrem 
toho, že dobrovoľník by mal byť prínosom, dostáva tiež veľa ďalších príležitostí na to, 
aby sa zdokonalil, nabral ďalšie nové skúsenosti a spoznal ľudí z AFS v iných krajinách. 
Príkladom bol jednoznačne Chapex, ale ponuky počas roka boli rôzne. Chvíľa, keď som 
intenzívnejšie pocítila, že to celé dáva zmysel, prišla, keď sme na sústredení pripravovali 
tohtoročných slovenských študentov na ich zahraničný pobyt. Vtedy som si uvedomila, 
že informácie a skúsenosti, ktoré som zažila, im naozaj môžu veľmi pomôcť a sami si 
uvedomujú, aké je to pre nich dôležité. 

Júlia Kozáková, dobrovoľníčka z Bratislavy

ČARO AFS

Bude to už rok, čo som sa rozhodla stať dobrovoľníčkou pre AFS. Po 
tomto čase môžem zhodnotiť, že to bolo dobré rozhodnutie, vďaka 
dobrovoľníctvu sa v myšlienkach stále vraciam k môjmu pobytu   
v zahraničí, môžem tráviť čas s výmennými študentmi zo zahraničia, 
ale aj s našimi slovenskými. Stretávať sa s ostatnými ľuďmi z AFS bude 
mať pre mňa vždy čaro, vždy si rada nájdem čas na stretnutie s nimi či 
pomoc - napríklad s videom, ako to bolo naposledy.

Karolína Čuková, dobrovoľníčka z Nitry

VRACIAM ČO SOM DOSTAL

Na prácu dobrovoľníka v AFS som sa dal po mojom výmennom pobyte v Mexiku. Dôvody 
boli rovnaké ako u ostatných: chcel som byť v kontakte so zahraničnými študentmi, 
precvičovať si jazyk a v neposlednom rade vrátiť to, čo som dostal. Musím povedať, 
že tento rok sa mi v AFS pracovalo vynikajúco. Bol som súčasťou rôznorodých aktivít 
a je vidno, že AFS na Slovensku prosperuje a rastie. Medzi to najlepšie z tohto roku 
radím projekt Chapter Exchange a chcem poďakovať okrem iných najmä Ivonke, Saške 
a Monike, bez ktorých by tento projekt nebol možný. Chcem sa poďakovať aj celému 
vedeniu AFS Slovakia, a najmä našej koordinátorke dobrovoľníkov Táničke.

Juraj Krampl, dobrovoľník z Bratislavy

ZÍSKALA SOM SVETOVÝCH PRIATEĽOV

K hosťovaniu som sa dostala náhodou, vďaka môjmu synovi, ktorý prišiel s nápadom, ako 
si zlepšiť cudzí jazyk cez hosťovanie zahraničného študenta.  A tak som sa ani nenazdala 
a mala som doma namiesto dvoch detí tri. Po tejto prvej skúsenosti s organizáciu AFS 
som sa začala zaujímať aj o jej iné aktivity. Po roli hostiteľky som si vyskúšala aj rolu 
účastníčky – vďaka programu Eva, ktorý ponúka mamám možnosť vydať sa do cudzej 
krajiny a spoznávať jej zvyky a kultúru. Čo mi priniesla moja účasť v AFS programoch 
ako hostiteľke alebo ako hosťovi? Začala som sa aktívne učiť anglický jazyk, vďaka čomu 
nemám problém pomerne dobre sa dorozumieť vo svete. Videla som odlišnú kultúru, 
spoznala napríklad krásu fínskych lesov a chuť lotyšského pudingu. Získala som zážitky na 
celý život a hlavne som spoznala skvelých ľudí -  svetových priateľov.

Katarína Szászová, dobrovoľníčka z Nových Zámkov

Výpovede 
dobrovoľníkov

V PÔVODNOM ZNENÍ
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Predstavenstvo

Predstavenstvo určuje stratégiu aj spôsob plnenia úloh, koordinuje rôznorodé aktivity, spolupracuje s kanceláriou, 
zabezpečuje kontrolu financií, dohliada na správne smerovanie organizácie. 

Nemenej dôležitá je spolupráca s inými zahraničnými organizáciami AFS na medzinárodnej úrovni, s riadiacim centrom 
AFS International v New Yorku a zahraničnými zástupcami Európskej Federácie medzikultúrneho vzdelávania v Bruseli, 
ktorej členom je aj naša organizácia. 

Momentálne predstavenstvo Intercultura Slovakia, o. z., má troch členov –  Zoru Loviškovú Evu Maleckú a Naďu 
Fujakovú. Prosím, zoznámte sa s nimi.

Zora Lovišková

Informácie o možnostiach účasti 
slovenských stredoškolákov na 
medzinárodných  výmenných 
programoch ma ako učiteľku  
v gymnáziu motivovali do takej 
miery, že som sa sama pustila 
do  činnosti v organizácii AFS. 
Najskôr ako dobrovoľníčka, 
neskôr kontaktná osoba 
a hosťujúca mama som 
získala veľa skúseností. Moje 
aktivity našli odozvu  
u ostatných zainteresovaných 
a dobrovoľníkov a vyústili do 
činnosti v predstavenstve 
vtedajšieho AFS. Od  roku 
2010, od založenia Intercultura 
Slovakia, o. z., zastávam funkciu 
predsedníčky predstavenstva, 
momentálne v druhom 
volebnom období. 

Eva Malecká

Som dobrovoľníčka AFS od 
roku 1992, keď som prvýkrát 
hostila študentku z Nového 
Zélandu, ktorá prišla na ročný 
pobyt. Potom naša rodina 
hostila zahraničných študentov 
ešte trikrát. V dobrovoľníckej 
činnosti som sa venovala 
hostingu a sendingu, keďže som 
pracovala v gymnáziu a bola 
som zároveň kontaktná osoba 
pre AFS v škole. V posledných 
rokoch budujem nový DOS  
v severnom regióne, Tvrdošín, 
Trstená, Ružomberok, Martin. 
Je to práca náročná, no darí 
sa, je tam už dosť početná 
dobrovoľnícka základňa. 
Hodnotné je, že sú zapojené 
celé rodiny, ktoré sú pre AFS 
aj veľmi zapálené. Idem to ešte 
zdokonaľovať.

Naďa Fujáková

V spojení s organizáciou AFS 
som od roku 1991, keď som 
sama ako študentka absolvovala 
ročný poby v hostiteľskej 
rodine v Spojených štátoch 
amerických. Odvtedy som bola 
viac či menej v spojení  
s touto organizáciou buď ako 
hostiteľská sestra, alebo ako 
dobrovoľníčka pri aktivitách 
organizovaných slovenskou 
organizáciou AFS. Od roku 
2014 mám tú česť byť súčasťou 
predstavenstva občianskeho 
združenia Intercultura Slovakia 
a takýmto spôsobom pomáhať 
strategicky rozvíjať základné 
ciele AFS programu na 
Slovensku.   
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Poďakovanie 
riaditeľky

Milí AFS priatelia,

 pravdepodobne každý z nás pozná ten pocit, keď má všetkého akurát dosť. Jednoduché veci sa komplikujú, 
vzťahy sa vyhrocujú, istoty prestávajú byť istotami a veľa vecí prestáva dávať zmysel. Áno, aj mne sa to stáva. Mávam 
dni, keď by som najradšej nevstala z postele, neotvorila počítač, tvárila sa, že tu nie som. No sú i také dni, keď všetko 
moje úsilie a snaha sú odmenené, keď zažívam eufóriu a život mi dáva zmysel. K takýmto dňom patria aj sústredenia. 
Sústredenie, keď sa po roku stretnem so slovenskými študentmi, ktorí sa pred krátkym časom vrátili zo svojho AFS 
programu. Alebo posledné sústredenie zahraničných študentov na Slovensku, ktoré býva také emotívne. Byť súčasťou 
premeny mladých ľudí je úžasné. Zdieľať s nimi pocity a vidieť ich osobnostný rast mi dáva motiváciu pokračovať v mojej 
práci. Do srdca mladého človeka sa dostávajú nová krajina, noví ľudia, nové vnímanie vecí, tolerancia a nový pohľad na 
vlastnú krajinu a kultúru. Takáto zmena však nenastáva len u AFS študentov, ale aj u ich hostiteľských rodín, kamarátov, 
učiteľov... AFS efekt zasahuje veľa ľudí.

 Ďakujem všetkým, ktorí nielen mne, ale aj okoliu dopriali tento úžasný pocit a dali zmysel našej práci. Teším sa 
na ďalšie roky spoločného úsilia!

Natália Čuková, riaditeľka Intercultura Slovakia, o. z.

AFS programové aktivity
žiadne programové aktivity
AFS kancelárie

ZLOŽENIE KANCELÁRIE

NATÁLIA 
ČUKOVÁ

riaditeľka 
organizácie

ERIKA 
BEŇUŠKA

marketing

TATIANA 
BÚBELOVÁ
koordinátorka 
dobrovoľníkov

IVANA 
CSUTOROVÁ

koordinátorka 
hostiteľského 

programu 

PETRA 
KRKOŠKOVÁ

koordinátorka 
hostiteľského 

programu 
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FINANČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2016 

VÝNOSY

 MEDZISÚČET VÝNOSY ZA SLUŽBY
MEDZISÚČET VÝNOSY – OSTATNÉ
VÝNOSY CELKOM
VÝNOSY VYKÁZANÉ VO VÝKAZE ZISKOV A STRÁT ZA ROK 2016

NÁKLADY

OSOBNÉ NÁKLADY SPOLU
SPOTREBA MATERIÁLU CELKOM

SLUŽBY, CESTOVNÉ A REPRE SPOLU
SPOLU: ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY
OSTATNÉ NÁKLADY ZA SLUŽBY A SPOTREBU
NÁKLADY CELKOM - VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V ROKU 2016 PRED ZDANENÍM
DAŇ Z PRÍJMOV PO + DAŇ Z BANKOVĆH ÚROKOV
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V ROKU 2016 PO ZDANENÍ

 

v eurách

198 023,82
4 9364,07

202 959,89,
198 223,82

37 440,39
4 705,86

149 069,26
653,80

2 238,77
194 108,08

4 115,74
126,96

3 988,78,



AFS misia
AFS (American Field Service) je medzinárodná dobrovoľnícka 
mimovládna organizácia, ktorá funguje na Slovensku ako občianske 
združenie Intercultura Slovakia. Poskytuje príležitosti pre medzikultúrne 
vzdelávanie s cieľom pomáhať ľuďom rozvíjať vedomosti, zručnosti   
a porozumenie, a tým prispieť k vytváraniu spravodlivejšieho   
a mierumilovnejšieho sveta.

AFS hodnoty
AFS vytvára možnosti, aby sa ľudia správali ako zodpovední občania, 
ktorí sa usilujú o mier a vzájomné porozumenie. Vedie ich k prijatiu 
skutočnosti, že mier je dynamický koncept, ktorý môže byť 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 ohľadu na na rasu, 
pohlavie, národnosť, náboženstvo alebo sociálne postavenie. Aktivity 
AFS sú založené na základných hodnotách ako dôstojnosť, rešpekt   
k odlišnosti, harmónia, empatia a tolerancia.

Prečítajte si o nás viac na: www.slovakia.afs.org
Spojte sa s nami na: facebook.com/afs.intercultura.slovakia
Objavte #AFSeffect na instagram.com/afsinterculturaslovakia
Inšpirujte sa históriou na archives.afs.org
Podporte našu misiu na slovakia.afs.org/prispej

Intercultura Slovakia, o. z.
Vinohradnícka 40, 949 01 Nitra
Kancelária: Štefánikova 71, 949 01 Nitra
Tel: +421 948 676 766
E-mail: info@afsslovakia.org
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