Poznejte svět,
poznejte sami sebe
AFS Mezikulturní programy, o.s.

Kdo jsme a čím
se zabýváme?
Občanské sdružení
AFS Mezikulturní programy, o.s.
je součástí celosvětové sítě téměř
60 podobných partnerských
organizací, která vznikla před
devadesáti lety z iniciativy
amerických dobrovolníků.
Partnerské organizace sdružuje společné
poslání – zprostředkovat co největšímu počtu lidí
zahraniční zkušenost, která jim pomůže rozvíjet
schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje
potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a stále více propojeném světě.
Hybnou silou organizace jsou dodnes právě
dobrovolníci poskytující po celém světě osobní
podporu a pomoc účastníkům programů a spolu
s hostitelskými rodinami, které otevírají svůj domov
rovněž bez nároku na jakoukoliv ﬁnanční odměnu,
dávají vzniknout osobním vztahům, hlubokým
prožitkům a nezapomenutelným zkušenostem.
Dobrovolníky jsou velmi často lidé s vlastní zkušeností s pobytem v zahraničí či osobním zážitkem
z hoštění zahraničních studentů u nás. Díky tomu
jsou připraveni pomoci zvládnout i obtížné chvíle,
které mohou při setkání s odlišnou kulturou nastat.
Chcete-li tedy zahraniční zkušenost pro sebe
nebo své děti v zemi, kde se nachází stálá kancelář
a dobrovolnická síť, díky kterým si můžete být jisti,
že je vždycky někdo nablízku, pak je tu AFS
a program Studium v zahraničí nebo Dobrovolníkem v zahraničí. Chcete-li raději zůstat doma, ale
máte chuť otevřít dveře odlišné kultuře, pak je tu
AFS a Hostitelský program. Chcete-li prostě jen být
při tom, pak je tu možnost stát se dobrovolníkem
AFS.

Poslání AFS
AFS Mezikulturní programy, o.s. je mezinárodní,
dobrovolnická, nevládní nezisková organizace, která
poskytuje vzdělávací příležitosti s cílem pomáhat
lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat
si postoje, potřebné pro tvořivý a harmonický život
v současném multikulturním a vzájemně stále propojenějším světě.

Základní hodnoty AFS
AFS umožňuje lidem jednat a chovat se jako
odpovědní světoobčané, usilující o mír a vzájemné
porozumění v dnešním mnohotvárném světě. AFS
je si vědoma toho, že mír je dynamický proces, ohrožovaný bezprávím, nespravedlností a intolerancí.
AFS usiluje o potvrzení oprávněnosti víry v důstojnost
a neopakovatelnou hodnotu každého člověka, stejně
jako všech národů a kultur. Vyzývá k respektování
základních lidských práv a svobod pro všechny bez
rozdílu rasy, pohlaví, jazyka, vyznání či společenského
postavení.
AFS zakládá veškerou svou činnost na hodnotách,
které jsou pro ni nejdůležitější – lidské důstojnosti,
respektování odlišností, harmonii, vzájemné citlivosti
a toleranci.
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Proč
právě
AFS?

1. Poslání AFS
Když se dobrovolní řidiči sanitek vrátili z 2. světové války, založili AFS
s cílem šířit mezikulturní porozumění prostřednictvím mezinárodních
studentských výměn. Tato myšlenka je dnes stejně aktuální jako byla
v roce 1947, kdy se první výměny AFS zúčastnilo 52 studentů z 11
zemí, které byly ve válce. Dobrovolní řidiči sanitek mohou být přirovnáváni k dnešním výměnným studentům – jsou to vyslanci svých zemí,
kteří šíří myšlenku porozumění mezi lidmi, kulturami a národy.

2. Více než 60 let zkušeností
AFS již více než 60 let vysílá a hostí po celém světě. Po celou dobu
získávala organizace zkušenosti, jak studenty a hostitelské rodiny
nejlépe podporovat během jejich programu a jak zajistit jejich
spokojenost a bezpečí.

3. Základem organizace jsou její dobrovolníci
AFS je po Červeném kříži druhou největší dobrovolnickou organizací
na světě. Dobrovolníci stáli u vzniku AFS a jsou dodnes jejím hnacím
motorem. Věnují svůj volný čas rodinám a studentům a svým osobním
prožitkem a zkušenostmi vytváří neopakovatelně osobní atmosféru,
která je nedocenitelnou předností AFS.

4. Přátelství na celý život
Zapojením se do programů AFS se stáváte součástí celosvětové AFS
rodiny. Jako výměnný student navážete nespočet přátelství nejen
se studenty a rodinami ze země, ve které strávíte svůj AFS program,
ale také s dalšími výměnnými studenty z celého světa, kteří se rozhodli pro stejnou destinaci. Po návratu domů zase získáte nové přátele
mezi českými navrátilci z jiných zemí, kteří s vámi budou sdílet podobnou zkušenost. Jako hostitelská rodina získáte vztah nejen ke svému
hoštěnému studentovi, ale můžete třeba navázat přátelství i s jeho
rodinou, případně s dalšími českými rodinami, které se účastní Hostitelského programu.

5. Nejširší nabídka zemí
Díky mezinárodní síti AFS kanceláří v téměř 60 zemích světa jsme
připraveni zprostředkovat studentům i dospělým program v 5 světadílech. Zároveň v rámci Hostitelského programu každoročně uvítáme
v ČR studenty z více než 20 zemí.

6. Bezkonkurenční podpora během programu
AFS zajišťuje všem účastníkům programu podporu 24 hodin denně,
7 dní v týdnu, a to díky vyškoleným dobrovolníkům, kteří žijí v blízkosti hostitelských rodin, a zkušeným zaměstnancům AFS kanceláří.

7. Osobní přístup
Pro dobrovolníky a zaměstnance AFS je každý student a každá rodina
stejně důležitá. Každému je poskytováno tolik podpory a péče, kolik
v dané chvíli potřebuje. Dobrovolníci, kteří mají většinou vlastní zkušenost s AFS programem, znají studenty a rodiny ve svém okolí osobně,
a tak jsou ideálně vybaveni k tomu, aby citlivě a individuálně postupovali i v náročných situacích.
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Program
Studium v zahraničí
Nezapomenutelná zkušenost
Díky mezinárodní síti kanceláří umožňuje AFS českým
středoškolákům studium v zahraničí po dobu tří či šesti
měsíců nebo celého školního roku. Zaměřuje se nejen
na studium střední školy v Evropě a v Severní Americe,
ale také v Asii a Oceánii, Střední Americe, Jižní Americe
nebo nejnověji i v Africe. Program Studium v zahraničí
je určen středoškolským studentům od 15 do 18 let, kteří jsou iniciativní a adaptabilní, mají dobré předpoklady
pro přijímání nových zkušeností a navazování přátelství,
jsou připraveni dlouhodobě přijmout jiný způsob života
a poznat odlišnou kulturu, chtějí si prohloubit existující nebo získat zcela nové jazykové znalosti. Zkrátka
pro ty, kteří mají zájem investovat do své budoucnosti
a rozšířit svoje znalosti a třeba i kariérní vyhlídky.
Náplň programu
Program Studium v zahraničí nabízí dlouhodobou
mezikulturní zkušenost. Způsob, jakým je program
organizován, umožňuje rychlou integraci v hostitelské zemi. Základem programu je umístění
studenta v hostitelské rodině, která ho přijme
jako svého dalšího člena bez nároku na ﬁnanční
odměnu. Nedílnou součástí programu je pravidelná
docházka na střední školu v místě bydliště. Student je zapojen do kulturních a společenských
aktivit a do činnosti dobrovolnické skupiny AFS
v místě pobytu, kde se účastní společných setkání s ostatními studenty z různých zemí světa.
AFS organizuje soustředění před nástupem
na program, po příjezdu do hostitelské země,
v průběhu programu, před jeho závěrem
a i po návratu domů. Soustředění jsou zaměřena
na zpracovávání a integraci získávaných mezikulturních zkušeností. Rovněž hostitelské rodiny
získávají v rámci specializovaných školení informace, které je připraví na soužití s mladým
člověkem z odlišné kultury. Každý účastník či
účastnice si díky programu odnáší zkušenosti
z dlouhodobého pobytu v zahraničí, mezi které
patří, kromě posílení sebevědomí a schopnosti
zvládat mimořádné situace, zejména schopnost
plynně hovořit jazykem hostitelské země a zlepšení předpokladů pro přijetí k vysokoškolskému
studiu. Absolventům programů pomůže AFS
zajistit Europass, evropský souborný doklad
o vzdělání a pracovních zkušenostech, který
pomáhá lidem, aby jejich kvaliﬁkace, dovednosti
a schopnosti byly srozumitelné po celé Evropě.
Když chcete nejen rozumět, ale i porozumět
Poznání jiné kultury a odlišného způsobu života
obohatí studenta o znalosti a dovednosti potřebné
k uplatnění v globalizovaném světě a prohloubí jeho
vztah k vlastní kultuře, rodině i mateřskému jazyku.
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Program AFS je neopakovatelnou příležitostí ke komunikaci, výměně myšlenek a názorů a k navazování nových vztahů. Všestranný osobnostní růst je z hlediska
samostatnosti, odpovědnosti, sebedůvěry, kritického
myšlení, objektivity a vědomí osobních hodnot nepochybným přínosem pro každého absolventa programu
v zahraničí.
Možnosti ﬁnanční podpory formou stipendií
AFS se tradičně snaží zprostředkovat zahraniční zkušenost co nejširšímu okruhu zájemců, a proto každý
rok přichází s nabídkou stipendií. Přehled naleznete
vždy na www.afs.cz. V souladu s příslušnými právními
normami je možné nalézt dárce, se kterým AFS uzavře
darovací smlouvu a plnění použije k vyrovnání ﬁnančního závazku za vzdělávací program.

Co přináší dlouhodobý pobyt v zahraničí?
budete schopni překonávat hranice mezi
kulturami
osvojíte si cizí jazyk
zlepšíte své studijní i kariérní vyhlídky
získáte nový pohled na svět
poznáte mentalitu lidí a fungování
společnosti v jiné zemi
rozvine se u vás přirozená tolerance
a úcta k lidem s jinou kulturní tradicí
budete mít samostatnější, zodpovědnější
a celkově vyzrálejší přístup k životu
naučíte se řešit složité životní situace
poznáte nové přátele z celého světa

V ce se dozv te
na www.afs.cz

Výpovědi absolventů
programů AFS
Rok plný
zážitků
„Priorita dokonalého zvládnutí
jazyka, které
přišlo téměř
přirozeně,
rychle ustoupila
mnoha věcem,
které se ukázaly důležitějšími: poznání
nové kultury,
nového prostředí a každodenního života. Celý rok byl
nabyt událostmi, každý den se stal zcela mimořádným. Setkání s lidmi z různých koutů světa mi zprostředkovalo náhled do mnoha rozmanitých kultur. Rok
s AFS mi dal mnoho nových podnětů k přemýšlení,
utvořila jsem si nové názory, naučila se otevřeně myslet, chápat a vnímat. Myslím, že něco takového se dá
prožít jen jednou. Byl to pro mne jeden z nejlepších
roků – otevřel mi oči a ukázal svět.“

Pavla Vyskočilová, Německo

Můj hongkongský

život
„Vzhledem k tomu,
že čínské znaky
pro mne byly tím
známým „rozsypaným čajem“,
byla pro mne největší překážkou
v učení závislost
na tom, jak si
vše z poslechu
zapamatuji. Musel jsem si foneticky zapisovat každé slovo a trpělivě
snášet frustraci z toho, že mi každé zní stejně. Kantonštinou jsem ale byl obklopen po většinu každého
dne a ke konci roku v Hongkongu jsem již mluvil bez
větších problémů. Jazyk se pro mne stal prostředníkem na cestě k mezikulturní zkušenosti. Roční pobyt
mi neuvěřitelným způsobem otevřel celou Asii. Člověk
si ujasní hodně věcí a pak už může jet do Asie kdykoliv. Třeba i pracovat. Je schopen se přizpůsobit tamní
kultuře a pochopit životní styl místních obyvatel. Rozdíly mezi lidmi je třeba vnímat a naučit se je překlenout. Pak můžete žít kdekoliv na světě.“

Michael H. Rosák, Hongkong

Hurá
za klokany

Teď už na nic
nečekám

„Díky tomuto
roku jsem se
naučil mnoho nových
věcí a poznal
jsem mnoho
nového, co
mi určitě
v budoucnu
pomůže.
Než jsem
odjížděl do Austrálie, říkal jsem si, že toho asi hodně
zažiji a mé očekávání bylo dost vysoké. Ale to, co jsem
se za tento rok naučil, mé očekávání předčilo. Myslel
jsem si, že odjíždím, abych se naučil anglicky a poznal
jinou kulturu, což se stalo. Navíc jsem se ale naučil lépe
chápat lidi, kteří pochází z jiné země. Uvědomil jsem
si, že nemusím mít vždy pravdu a věci, které dělám,
nemusí být vždy správné. Nic nemusí být nutně správné
či špatné, mnohdy je to jen jiné. A podle toho se řídím,
nebo se o to alespoň snažím.“

„Vždy jsem vyrůstal s tím, že jsem
jedináček.
V Japonsku jsem
si uvědomil, že
by se člověk
neměl starat jenom o sebe, ale
i o své okolí.
U mě byl velký
problém v tom,
že jsem stále na něco čekal. Čekal jsem, až mi rodiče
něco nabídnou, až mě vezmou někam na výlet. Tam
jsem přijel do rodiny se čtyřmi dětmi a to bylo to, co
člověk, který nemá sourozence, nezná – totiž, že musíte
pořád o něco bojovat. To jsem předtím neznal, a tak
jsem se to musel naučit až tam. Když jsem něco chtěl,
tak jsem si o to musel říct. Začal jsem si daleko více
vážit kontaktu s lidmi. Seznámil jsem se se spoustou lidí
a začal jsem oceňovat to, když si s někým opravdu
rozumím.“

Lukáš Skalický, Austrálie

Jan Horáček, Japonsko
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Často kladené otázky
Mohu si vybrat, do které země pojedu?
Nabídka míst v jednotlivých zemích je omezená. Platí
heslo „kdo dřív přijde, ten dřív jede“. Pokud jsou místa
do vámi vybrané země již zaplněna, pokusíme se pro vás
najít alternativu.
Uzná mi česká škola rok v zahraničí?
Je v plné kompetenci ředitele vaší školy, zda vás nechá
po návratu z programu AFS složit srovnávací zkoušky,
nebo zda budete muset pokračovat s nižším ročníkem.
I přes možnost srovnávacích zkoušek volí nakonec většina
studentů druhou variantu.

Co když během pobytu onemocním
nebo se zraním?
Každý účastník programu AFS je zdravotně pojištěn
do výše 1.000.000 USD na každý jednotlivý případ.
Toto pojištění je sjednáno na míru právě pro účely
dlouhodobého studijního pobytu v zahraničí. Ihned
po příjezdu do hostitelské země obdržíte kartičku
pojišťovny. V případě, že se vám během programu
něco stane nebo onemocníte, předložíte kartičku
lékaři a AFS vám vzniklé výdaje následně proplatí.
Přesto doporučujeme, abyste si před odjezdem zajistili kompletní zdravotní prohlídku.

Jak dobře musím znát před odjezdem
jazyk hostitelské země?
Není nutné, abyste před odjezdem
hovořili jazykem hostitelské země.
Je však potřeba, abyste měli základní
znalost angličtiny. Než si osvojíte
jazyk hostitelské země, AFS s vámi
bude komunikovat anglicky. Výjimkou
je USA, kde je dobrá znalost angličtiny
podmínkou pro přijetí na střední školu.
Podmínka znalosti jazyka je též u některých typů stipendií. Životem v cizí zemi
si osvojíte řeč během několika měsíců
do té míry, že budete schopni bez problémů v cizím jazyce nejen komunikovat, ale i přemýšlet.

Účastnický poplatek zahrnuje:
individuální přístup ke každému účastníkovi programu
náklady na dopravu z ČR do hostitelské země, včetně
vnitrostátní dopravy do místa pobytu v hostitelské
zemi, a zpět do ČR
zdravotní pojištění během celého pobytu
(pojistná částka 1.000.000 USD na každý případ)
informační schůzku pro zákonné zástupce a účastníky
programu
informační materiály

Nedokážu si představit, co mě
na programu v zahraničí čeká?
Před odjezdem na program obdržíte
od hostitelské kanceláře AFS podrobnou informační brožuru. Ta obsahuje
rady typu: co si vzít s sebou, jak vypadají místní školy, jak vysoké kapesné
budete potřebovat, jaká jsou pravidla
hostitelské země apod. Před zahájením
programu absolvujete předodjezdové
soustředění vedené vyškolenými dobrovolníky a absolventy programů. Tam se
dozvíte podrobné informace o tom, co
vás během programu v konkrétní zemi
čeká. Stejně tak se i pro rodiče účastníků koná setkání, kde se dozví vše,
co je zajímá.

soustředění pro účastníky před odjezdem na program
soustředění pro účastníky po návratu z programu
podkladové materiály pro vyřízení víz
krizovou linku pro účastníky programu s nepřetržitým
provozem v ČR i v hostitelské zemi
náklady na pobyt v hostitelské zemi (vyhledání
a prověření vhodné hostitelské rodiny, soustředění
pro účastníky programu minimálně po příjezdu
do hostitelské země a před odjezdem, individuální
podporu kontaktní osoby pro každého účastníka
programu během celého pobytu, vyhledání školy, zpravidla náklady na pořízení učebnic)
případné náklady na stěhování účastníka během

Co když budu mít během programu
nějaké problémy?

programu
další cestovné v rámci hostitelské země (dojíždění

Ihned po příjezdu do hostitelské země
do školy, doprava na soustředění)
obdržíte spojení na kontaktní osobu,
kterou je zkušený člověk z řad místních
dobrovolníků. Tento důvěrník vás provází celý školní rok a je vám k dispozici
i pro případ, že nastanou jakékoli problémy a potřebujete poradit nebo se třeba jen svěřit.
Denně funguje i 24 hodinová pohotovostní linka kanceláře
AFS.
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Jazykové kurzy
v zahraničí
Způsob, jak efektivně zvládnout cizí jazyk
AFS Jazykové kurzy jsou určené těm, kteří chtějí prožít nezapomenutelné léto a spojit příjemné s užitečným. S námi
můžete léto využít k pobytu ve vysněné zemi a k osvojení
si cizího jazyka nebo zdokonalení se v něm. Naše letní kurzy jsou také příležitostí pro ty, kteří chtějí získat zkušenosti
ze zahraničí, ale jejich školní rozvrh jim neumožňuje odjet
na program v průběhu školního roku. O letních prázdninách
si tak mohou vyzkoušet život v hostitelské rodině a seznámit se s kulturou jiné země.
Kurzy se konají v několika zahraničních zemích zpravidla
v době letních prázdnin a trvají po dobu třech týdnů až
třech měsíců. Je vždy možné vybrat si zařazení do kurzu,
který vyhovuje aktuálním jazykovým znalostem. V nabídce jsou kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé, a to jak v Evropě, tak v Asii nebo Severní a Latinské
Americe. Jazykové kurzy AFS nejsou jen intenzivní výuka
jazyka. Každý kurz nabízí kromě jazykové přípravy ještě
poznávání národní kultury nejrůznější formou a seznámíte
se i se základy mezikulturního vzdělávání. Aktuální nabídku a konkrétní programy najdete vždy na našich webových
stránkách.

Co všechno je součástí
AFS jazykových kurzů?
dopolední intenzivní výuka

V ce se dozv te
na www.afs.cz

jazyka (obvykle 4 hodiny denně)
organizované výlety po místních
zajímavostech
nejrůznější volitelné odpolední
zájmové kurzy, např. kurzy vaření místních specialit, kurzy tance, jízdy na koni
apod.
pobyt v hostitelské rodině, což
umožňuje procvičovat se v cizím jazyce
každý den a každou volnou chvíli a zároveň poznávat místní kulturu
účast na workshopech zaměřených
na mezikulturní témata
poznávání přátel z celého světa
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Co mi přinesl
AFS jazykový kurz
Nový pohled
na svět
„Jazykový kurz v Kostarice mi dal mnohem
více než jen schopnost
dorozumět se v cizím
jazyce. Stala jsem se
plnohodnotnou součástí rodiny, která mě podpořila nejen ve studiu
španělštiny, ale také mi
pomohla s přizpůsobením
se místní kultuře
a zvykům. Díky svému pobytu jsem pochopila, že se
není třeba obávat jazykové bariéry, protože i ta se
dá překonat vzájemnou snahou a respektem. Naučila
jsem se nebát se ptát i na věci, které se mohou zdát
samozřejmé nebo kontroverzní. Navíc mě komunikace
s lidmi, pro které jsem byla prvním cizincem, se kterým
se kdy setkali, donutila obhajovat své názory a zamyslet
se nad svými hodnotami. Když jsem do Kostariky odjížděla, nevěřila jsem, že by mi necelé dva měsíce v této
zemi mohly nabídnout tolik pohledů na jinou kulturu
i na sebe samu.“

Kateřina Sukdoláková, Kostarika

Netradiční
prázdniny
„Zažít o prázdninách
něco netradičního,
spojit příjemné s užitečným. To byla prvotní myšlenka, která
mě vedla k přihlášení
na letní jazykový
kurz. A samozřejmě
možnost naučit se
jazyk tou nejpřirozenější cestou – být
s ním v kontaktu
čtyřiadvacet hodin denně, několik týdnů. Lépe jsem
si, myslím, vybrat nemohla. Dostala jsem se do exotického prostředí, kde vše bylo jiné a nové, úžasné. Jakoby
tam čas plynul pomaleji, člověk z velkoměsta zjistí, že
vlastně není kam spěchat a hodí všechny malicherné
starosti za hlavu. Každý den byl jiný a plný nezapomenutelných zážitků, ať už díky přátelům z různých koutů
světa, se kterými jsem se prokousávala novým jazykem
a zvyky, nebo díky hostitelské rodině, která mě vřele
přijala a s pochopením vysvětlovala a ukazovala vše
mně neznámé a jim samozřejmé. Byly to jedny z nejhezčích prázdnin a ještě dlouho po návratu mi chyběla
místní kuchyně plná fazolí a rýže, pravidelné teplé deště, všude pobíhající zvířata, nám známá jen ze ZOO,
a vše ostatní, o čem jsem před odjezdem většinou neměla tušení, že existuje a že bych si na to vůbec
mohla zvyknout.”

Michaela Sochorová, Kostarika

Často kladené otázky
Je jazyková výuka jedinou náplní letních kurzů?
Letní jazykové kurzy jsou vždy doplněné i o další
mimostudijní program. Jedná se např. o výlety po místních zajímavostech, kurzy vaření, tance, sportovní
program, poznávání místní kultury.
Budu v průběhu letního
jazykového kurzu bydlet také
v hostitelské rodině?
Ano, všichni naši studenti žijí po celou dobu programu
v místní hostitelské rodině. Ta je prvním a nejdůležitějším zprostředkovatelem mezikulturní zkušenosti. Je
nejlepším nástrojem poznání místní kultury. Zároveň
tak máte zajištěno, že na vás po celou dobu programu
budou mluvit rodilí mluvčí.
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Mohu se na letní jazykový kurz přihlásit, i když mi již
bylo 18 let?
Některé země přijímají na tyto programy i studenty nad
věkový limit. Záleží na individuálním posouzení. Neváhejte svůj věk zkonzultovat s naší kanceláří!

Hostitelský program
Otevřete svůj domov světu
Každým rokem hostí na 12.000 rodin po celém světě
zahraničního studenta – účastníka některého z programů AFS. Výjimkou není ani Česká republika, kde tráví
tři měsíce, šest měsíců nebo školní rok v hostitelských
rodinách a na středních školách několik desítek studentů z pěti kontinentů. Jejich počet neustále roste. Co
vede rodinu k rozhodnutí poskytnout domov studentovi AFS, často dokonce opakovaně?
Vytvořte studentovi AFS
na této planetě druhý domov
Dlouhodobý pobyt v cizí zemi staví mladého člověka
do nové životní situace. Zázemí by mu měla vytvořit hostitelská rodina. Pomoc a podporu poskytnou
studentovi i hostitelské rodině místní dobrovolníci
a zejména kontaktní osoba, která je minimálně jednou
za měsíc bude kontaktovat. Je důležité, aby si obě
strany dobře rozuměly, aby rodina dokázala studenta
přijmout jako vlastního člena. Tomu předchází důkladný výběr. Hostitelské rodiny, které otevřou své domovy i svá srdce studentům výměnných programů AFS,
mohou také mnohé získat.

Proč hostit studenta AFS?
obohatíte svůj každodenní život tím, že
se o něj podělíte s mladým člověkem
z jiné země a odlišné kultury
poznáte cizí zemi, aniž byste do ní
museli cestovat
vy i vaše děti poznají zvyky a jazyk
odlišné kultury

Vyzkoušejte si, jaké to je,
vidět vlastní zemi očima cizince
Sdílení domova s mladým člověkem z jiné země vám
umožní získat hluboké mezikulturní poznání srovnatelné se zkušenostmi z dlouhodobého pobytu v jiné zemi,
aniž byste opustili vlastní domov. Při soužití se studentem z mnohdy výrazně odlišného kulturního prostředí
se vám naskytne příležitost vidět sebe, svou rodinu
i vlastní zemi a její kulturu jinýma očima. Zpočátku
budete možná překvapeni, ale postupně zjistíte, že
i vy začínáte některé samozřejmé jevy a skutečnosti
vnímat jinak. Váš student, se svými odlišnými zkušenostmi a postoji z oblastí vám dosud neznámých
či nedostupných, může působit i jako váš průvodce
mezikulturním vzděláváním a jeho hoštění se tak stane
významnou součástí vaší školy života.

budete moci Českou republiku a její
kulturu představit mladému člověku, kte-

Odlišnosti obohacují – nechte se obohatit i vy

rý má zájem se mnoho dozvědět

Rodiny přijímají studenta na dobu jeho pobytu jako
svého dalšího člena, dobrovolně a bezplatně. Hostitelským rodinám je odměnou mnohostranné a jedinečné
obohacení, které má trvalou hodnotu, a ve většině
případů také mimořádné přátelství a vztahy se studentem i jeho vlastní rodinou, které přetrvávají do dalších
let. Pro AFS se mnoho účastníků programů rozhoduje
mimo jiné i proto, že si hostitelská rodina bere studenta
z nezištných důvodů. V takové rodině si student snáze
získá důvěru, naváže přátelské vztahy a může nejlépe
poznat jazyk i kulturu dané země. Pro studenta i rodinu
bývá nejčastějším motivem společného soužití touha
po poznání, novém přátelství a všestranném obohacení
každodenního života.

budete mít možnost vidět naši kulturu
očima zahraničního studenta
se svým hoštěným studentem a jeho
rodinou v zahraničí můžete navázat
dlouhodobé přátelství
pomůžete mladému člověku dospět
v samostatnou a uvědomělou bytost
získáte nového člena rodiny a stanete
se součástí celosvětové komunity, která
svým dílem přispívá k lepšímu celosvětovému porozumění

V ce se dozv te
na www.afs.cz
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Co říkají o své zkušenosti
s hoštěním hostitelské rodiny
Teorie
a praxe
„Číst o rozdílnosti
kultur, je jedna
věc, a zažít to, je
věc jiná. Rozdíl ve způsobu
myšlení a přístupu k životu byl
asi větší, než si
člověk dokáže
představit, ale to
šlo očekávat, jen
je třeba to zažít.
Navíc si člověk
podstatně více
uvědomí rozdíl
mezi tím, když
dítě vychovává
od malička a když „má ovlivňovat“ de facto hotovou
osobnost.“

Výjimečný rok
„Naše očekávání
se absolutně
naplnila. Byl
to naprosto
úžasný rok,
který celkově
zlepšil vztahy
v úzké i široké rodině, žili
jsme nesmírně akčně
a kulturně,
poznali
jsme spoustu nových skvělých lidí, ale bohužel i citově velmi přilnuli a odjezd byl značně bolestivý.“
Hostitelská rodina studenta z USA

Hostitelská rodina studentky z Brazílie

Nový starší
bratr
„S Joao Paulo
jsme měli velice
hezký vztah. Je
velmi vstřícný,
komunikativní,
spolehlivý, kulturní a celkově
příjemný. Trávili
jsme hodně
času rozhovory o rodině,
pocitech, jeho
zemi i naší, cestováním, poznáváním naší země i sousedních. Velmi dobře se zapojil i do školních aktivit –
prezentoval svou zemi, dělal rozhovor pro Českou televizi, hrál ve školním představení Oliver Twist, zúčastnil
se výměnného programu organizovaného školou
a strávil týden v Holandsku. Za dva měsíce pak přijel
holandský student na týden k nám. Učitelé i spolužáci ho měli rádi. Členem naší rodiny se stal snad hned
od prvního okamžiku. Chápal své povinnosti a nebylo
třeba ho o ně upomínat. Čas, který trávil doma, využíval ke kontaktu s námi. Děti v něm viděly vzor a byly
na svého velkého bratra patřičně pyšné. Příjemně jsme
si užili spoustu společně stráveného času, ať už doma,
při sportu či při cestování a návštěvách památek. Bylo
snadné s ním v pohodě vyjít a dohodnutá pravidla
vždy dodržoval. Vše, co jsme mu nabízeli, vděčně
přijímal a i sám byl aktivní v organizaci svého volného
času. Drobná zaváhání jsme řešili s nadhledem a bez
zveličování.“
Hostitelská rodina studenta z Brazílie
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Syn
z Thajska
„Keng byl
buď úžasně
přizpůsobivý, nebo byl
stejná krevní
skupina
jako my.
Odjakživa jsme
trochu
střelená
rodina –
chvíli tady, chvíli tam a Keng vypadal, že mu to naprosto vyhovuje. Chodil a jezdil s námi kamkoli, ze všeho
byl nadšený, všude se mu líbilo. Ať jsme šli na výlet,
prohlíželi si pamětihodnosti nebo šli na výstavu. Všechno ho zajímalo, byl lačný po zážitcích. Když jsme neměli
program, okamžitě si ho vymyslel sám, buď poznával
Prahu, nebo později vyrážel s kamarády po českých
městech sám. Vzali jsme ho na týden do Rakouska
a myslím, že si to taky moc užil. Ve volných chvílích
pilně studoval češtinu, neboť jeho velkým snem je studovat tady vysokou školu. Také si nenechal ujít žádnou
akci AFS
a z každé si přivezl kontakty na nové přátele.“
Hostitelská rodina studenta z Thajska

Často kladené otázky
Jak změní hoštění naši rodinu?
Hoštění zahraničního studenta ovlivní každého rodinného příslušníka. Nový člen domácnosti vnese do vašeho
každodenního života oživení. Student AFS vás naučí
vnímat svět z jiného pohledu.
Jsme vhodná hostitelská rodina?
Pokud je vám blízké poslání AFS, jste připraveni respektovat související pravidla, máte chuť se podělit
o svůj domov se zahraničním studentem a jste ochotni
mu poskytnout zázemí, pak určitě. Studenti, kteří
se účastní programů AFS, mají širokou škálu zájmů
a každý je svým způsobem odlišná osobnost. Proto
se mezi nimi jistě najde mladý člověk, s nímž si vaše
rodina bude rozumět.
Nevadí, že nebydlíme v Praze?
Studenti jsou připraveni akceptovat umístění kdekoliv
v ČR. Každoročně je pouze malé procento z nich umístěno v hlavním městě. Z výpovědí studentů vyplývá,
že v mimopražských lokalitách bývají spokojeni a jejich
přijetí mezi vrstevníky je srdečnější. Jedinou podmínkou je možnost pravidelné docházky na střední školu
v místě bydliště, včetně případného denního dojíždění.
Nevadí, že jsou naše děti ještě malé?
Nevadí, mladší děti bývají v tomto speciﬁckém soužití
spíše ku prospěchu. Během prvních dnů pobytu často
právě ony bezproblémově ke studentovi přilnou.
Co když nemáme děti?
I tak může být pro vás společnost studenta AFS přínosem a možností, jak vidět svět očima mladého člověka,
který přichází z odlišného kulturního prostředí. Studenti žijící v rodině bez dětí získávají větší nezávislost
a rychleji se osamostatňují.

né, ze kterého by si měl hradit např. školní výlety, různé
osobní výdaje apod. AFS hradí jízdné do školy a ze
školy, nezbytné školní pomůcky a účast na povinných
soustředěních, která jsou součástí programu. Rodinám
jsou také propláceny cesty na letiště po příletu
a při odletu studenta.
Kdo hradí výdaje za zdravotní péči?
Každý účastník programu AFS je plně zdravotně pojištěn a organizace primárně hradí veškeré náklady spojené s potřebnou zdravotní péčí během celého pobytu
v České republice.
Jak dlouho s námi bude student žít?
Většina hostitelských rodin přijímá studenta na celý
školní rok, tedy na 10 měsíců. Do ČR přijíždějí i studenti
na 3 a 6 měsíců. Pokud si nejste zcela jisti, jak bude
hoštění zahraničního studenta ve vaší rodině fungovat, je samozřejmě možné dohodnout si s AFS jakousi
„zkušební dobu“, např. 3 měsíců, s tím, že se deﬁnitivně
rozhodnete až po uplynutí této doby.
Co když si nebudeme rozumět?
Zejména na počátku hoštění může samozřejmě docházet k nedorozuměním. Osvědčený postup řešení je
mluvit. Svěřit se kontaktní osobě, jiné hostitelské rodině, kanceláři AFS. Ze zkušeností vyplývá, že nedorozumění často vyplývají z odlišných očekávání, rozdílných
zvyklostí, jiných tradic, a tak otevřený rozhovor je často
nejlepší prevencí případných hlubších neshod. Pokud
se nejedná o drobné nesrovnalosti, které lze překlenout, pak AFS přebírá odpovědnost za zajištění náhradní hostitelské rodiny.
Kam bude student chodit do školy?
AFS spolupracuje s mnoha středními školami po celé
ČR. Konkrétní umístění studenta na škole závisí na výsledné shodě mezi AFS, školou a hostitelskou rodinou.

Musí mít student AFS svůj vlastní pokoj?
Nemusí. Většina studentů sdílí pokoj se svými hostitelskými sourozenci. Nezbytné je pouze vlastní lůžko.
Obecně platí, že student by měl mít standardní životní podmínky, stejné jako ostatní členové jeho hostitelské rodiny.
Platí AFS hostitelským rodinám?
Nikoli. Podstatou hostitelského vztahu je ochota a zájem přijmout domů mladého člověka z jiného kulturního prostředí, věnovat mu nezbytnou péči a postupně
si s ním vytvořit úzký vztah. Finančně motivovaný
pobyt v naprosté většině případů zakládá zcela jinou
kvalitu vztahů, než o jakou svými programy usiluje AFS.
Co musíme studentovi poskytnout
a kolik to bude stát?
Zahraničnímu studentovi byste měli v první řadě nabídnout lásku a morální podporu, v materiální oblasti
pak základní zabezpečení – ubytování a stravu – stejně
jako vašim vlastním dětem. Student má vlastní kapes-

Kdo za studenta zodpovídá?
Studentovi vlastní rodiče zůstávají zákonnými zástupci
po celou dobu jeho účasti na programu. Za zajištění
a bezpečí zahraničního studenta je odpovědná organizace AFS. Zpočátku možná budete pociťovat zvláštní
odpovědnost a obavy o blaho studenta, nejsnazší je
však chovat se k němu naprosto přirozeně, jako k vlastnímu dítěti.
Budeme mít jako hostitelská rodina
nějakou podporu?
Každá hostitelská rodina má svou kontaktní osobu,
na kterou se může kdykoliv obrátit. V případě potřeby
může kontaktovat kancelář. Denně též funguje 24 hodinová pohotovostní linka.
Co dělat, když se chceme stát
hostitelskou rodinou?
Přihlaste se již dnes na našich webových stránkách.
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Program
Dobrovolníkem
v zahraničí
Nové zkušenosti či přelom v kariéře
Skončili jste školu a je právě čas vydat se na zkušenou,
nebo vaše kariéra uvízla na mrtvém bodě a potřebujete nový impulz? Láká vás vyzkoušet si, jaké to je žít
delší dobu v zemi mimo Evropu? Poznat něco nového,
být užiteční a zároveň získat docela novou praxi? Tak
právě vám je určen program Dobrovolníkem v zahraničí, který nabízí možnost rozvojové praxe účastí
na některém z dobrovolnických projektů v zemích Jižní
Ameriky, Afriky či Asie.
Jedná se o programy v délce tří či šesti měsíců nebo
jednoho roku. Náplní programu je dobrovolnická práce
v místní neziskové organizaci. Konkrétní práce záleží
na zaměření dané organizace, pohybuje se od sociálních služeb po programy zaměřené na ochranu
životního prostředí. Ve většině zemí se jedná o organizace, se kterými místní kancelář AFS spolupracuje
dlouhodobě. Ubytování je zprostředkováno v hostitelských rodinách nebo v místě konání projektu. Poplatek za program závisí na délce trvání, zahrnuje vždy
náklady na letenku, pojištění, ubytování, stravování
a podporu místní kanceláře AFS v průběhu celé doby
trvání programu.

Proč se stát dobrovolníkem v zahraničí?
získáte nové podněty k dalšímu osobnímu
i profesnímu rozvoji
budete se věnovat smysluplné práci v prostředí
uznávané světové organizace
poznáte mentalitu lidí a fungování společnosti
v jiné zemi
najdete cestu k odlišné kultuře a pohlédnete
jinýma očima na tu naši
osvojíte si cizí jazyk v běžném životě
potkáte nové přátele
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V ce se dozv te
na www.afs.cz

Moje dobrovolné dobrodružství
Vlámsky snadno
a rychle
„Do několika vět se
tento téměř roční
intenzivní zážitek
shrnuje jen velmi
těžko, každopádně
mě obohatil jazykově (z nuly jsem
se naučila nový cizí
jazyk – vlámštinu),
profesně (i díky
tomuto pobytu
jsem následně
v ČR našla nejrůznější práce, které mě moc baví a jsou
s mým belgickým projektem propojeny), ale samozřejmě i osobnostně. Mám teď v Belgii druhou rodinu
i spoustu přátel, znám důkladně místní kulturu a vím, že
kdykoli se do Belgie vrátím, budu tam přivítána s otevřenou náručí. A tomu se jen tak něco nevyrovná!“

Karolína Kousalová, Belgie

Byl jsem u toho
„Nestačí změnit názvy ulic, měst
a přístavů, to, co
musíš změnit, jsi ty
sám. Půlroční dobrovolnický pobyt
v zahraničí sám nic
nezmůže, pokud
člověk sám nebude
chtít. Šest měsíců
v zahraničí může
otevřít oči, rozhrnout vzdálené
obzory a rozčeřit hlavu novým dobrodružstvím. Bez
odhodlání a vůle však i sebezapadlejší kout světa nebude pro tebe znamenat nic. Opustit sám sebe a vydat
se do dálek hledat nový svět vyžaduje kus kuráže, ale
litovat nikdy nebudeš. Není čeho. Objevovat nepoznané, nechat se pokoušet krásami jinakosti a pouštět se
do víru neznámého. Sladší odměnu jen stěží vymyslet.
Ze srdce jsem rád, že můžu říct: Byl jsem u toho.”

Ondřej Šálek, Brazílie

Často kladené otázky
Jak probíhá výběr projektu?

Co si představit pod pojmem podpora AFS?

Ve své závazné přihlášce popíšete dosavadní zkušenosti a oblasti vašeho zájmu. Na základě toho místní AFS
vybere ze spolupracujících organizací takový projekt,
který nejlépe odpovídá vašim představám a zároveň
potřebám organizace. To je nejefektivnější cesta, jak
zaručit spokojenost na obou stranách. Ve chvíli, kdy je
organizace vybrána, obdržíte podrobný popis činnosti
organizace a náplň vaší práce. Samozřejmě budete mít
šanci se k tomuto plánu vyjádřit a najít tak společně
s námi ještě před odjezdem odpovídající kompromis.

AFS je organizací dobrovolnickou. Prvním, na koho se
můžete v průběhu pobytu obrátit s drobnými problémy, jsou právě dobrovolníci. Jeden z nich bude vaší tzv.
kontaktní osobou, tedy člověkem, který vám bude moci
pomoci jak s adaptací na místní prostředí a seznámení
se s místem činnosti, tak s problémy v průběhu pobytu.
Je to osoba, se kterou budete v pravidelném kontaktu.
Pokud budete řešit jakékoli problémy vážnějšího charakteru (zdravotní, velké problémy v práci či v rodině),
můžete se obrátit také na místní kancelář AFS, která
je vám k dispozici jak v úředních hodinách, tak mimo
ně na pohotovostním telefonu.

Proč se poplatek za program pohybuje v takové výši,
když máte zájem pracovat jako dobrovolník
bez nároku na ﬁnanční odměnu?
I když se Vám poplatek za program může zdát vysoký
z počátku, v průběhu příprav a během samotného projektu zjistíte, že pokrývá opravdu nejnutnější náklady.
Nalezení organizace a komunikace s partnery v hostitelské zemi, předodjezdové přípravné setkání, zajištění
ubytování a stravy v průběhu projektu, asistence
24 hodin v případě potřeby. A dále zpáteční letenka
a velmi kvalitní zdravotní pojištění. To vše je v poplatku
zahrnuto.
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Dobrovolnictví
s AFS v ČR
Činnost AFS je od svých počátků založena
na principu neziskovosti a dobrovolnictví.
V současné době patří AFS s více než
40.000 dobrovolníky mezi největší
dobrovolnické organizace na světě.
Přispějte k rozvoji občanské
společnosti smysluplnou prací
AFS prosazuje dobrovolnictví jako způsob, jímž mohou
lidé výrazně přispět k rozvoji místního i globálního společenství. Lidé, kteří pro AFS pracují, věnují svůj čas
a talent ve prospěch druhých, kteří tento přínos šíří mezi
další jednotlivce a komunity. AFS za to poskytuje dobrovolníkům uznání, příležitosti ke vzdělávání a osobnímu
růstu. AFS prostřednictvím dobrovolnictví podporuje
účastníky programů, rodiny, školy a místní komunity
v celoživotním učení.
Vzdělání – zkušenosti – přátelství
Dobrovolníci poskytují pomoc a podporu účastníkům programů a hostitelským rodinám, v průběhu programu
zajišťují orientační soustředění a různé
kulturní aktivity a podílejí se na rozšiřování všeobecného povědomí o mezikulturním vzdělávání ve svém okolí.
Tím přispívají k naplňování hlavního cíle
AFS: prostřednictvím poznání a tolerance usilovat o trvalý, celosvětový
mír. Dobrovolnictví v AFS je i osobním
přínosem. Dobrovolníci si díky své práci
osvojí hodnoty mezikulturní komunikace, mohou si procvičit jazyk, rozvinout
organizační schopnosti a aktivně se podílet na činnostech místní i mezinárodní
komunity. Při své práci získávají mnoho
přátel z různých koutů světa. Pracují se
studenty, školami, rodinami, místními
institucemi i mezinárodními pobočkami
AFS. Organizace je celou dobu podporuje a nabízí jim vzdělávací příležitosti.

Co můžete získat s AFS jako dobrovolník?
smysluplnou práci mimo výdělečnou sféru
v prostředí uznávané světové organizace
možnost podílet se na rozvoji organizace
procvičení jazyka v opravdových životních
situacích
příležitost pro osobní růst formou průběžného
vzdělávání
účast na mezinárodních seminářích, setkáních
a výměnách
růst sociálních kompetencí a rozvoj životních
hodnot
rozvoj organizačních a komunikačních
schopností
smysluplné využití volného času
přátelství lidí z celého světa

V ce se dozv te
na www.afs.cz
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Proč dobrovolničím?
Příležitost
k růstu
„Pro AFS dobrovolničím proto,
že mi tato práce
je zábavou, při
které se dozvím
o světě spoustu
věcí, mohu využívat své znalosti cizích jazyků
a předávat své
zkušenosti
dál. AFS mne
spojuje doslova s celým světem, také mi nabízí mnoho
příležitostí k růstu, a to vše mne nesmírně těší.“

Petra Ferjenčíková, Choltice

Nové
zkušenosti
„Jsem ráda, že
dělám něco prospěšného, čemu
věřím a co mi dávat pocit užitečnosti. A tenhle
pocit už se u mě
drží skoro 7 let!
Je báječné, že
člověk může
za tu dobu
dobrovolničení
dělat spoustu různorodých věcí – od kontaktních osob
pro studenty, po školení nových dobrovolníků. A pak
nesmím zapomenout na ty mnohé báječné lidi, které
člověk přes AFS pozná. Bez toho by asi jakákoli dobrovolná práce nešla dělat dlouhodobě.“

Petra Pojerová, Praha

Rozvoj
dovedností
„AFS – skvělá
věc. Výjezd
s AFS do zahraničí – výborná
zkušenost pro
naše děti. Aby
systém fungoval, někdo musí
hostit zahraniční studenty.
Proto jsme
po mnoho let
byli hostitelskou rodinou. Mnoho jsem se naučila, hlavně sama o sobě. Současná práce pro AFS – podpora
hostitelských rodin – mi umožňuje setkávání s mnoha
zajímavými lidmi. Je to smysluplná náplň volného času,
kterého po odchodu dětí z domova mám dost. Učení
češtiny AFS studentů mi umožňuje setkání s mladými
lidmi, s jejich energií a dobrou náladou. Nutí mě učit se
novým věcem a pracovat na sobě.“

Alena Bělohlávková, Roztoky

Nová
přátelství
„Proč pro AFS
dobrovolničím?
Protože tuhle
organizaci prostě
miluju! Když jsem
začínala, chtěla
jsem rozvíjet
hlavně ten světový mír, který
byl hlavním
důvodem, proč
jsem do řad
AFS dobrovolníků vstoupila. Dnes ale vím, že to s ním
nikdy není jednoduché. Co je ale důležité, je vytvářet
porozumění mezi lidmi a rozšiřovat horizonty vědění.
A to je to, co AFS nabízí. Za ty tři roky, co u AFS jsem,
se každý den učím něco nového. Člověk by si řekl, že
už zná snad dost Thajců a Brazilců a že už ho nic nemůže překvapit. Ale to tak právě vůbec není. AFS mě
naučila brát všechny lidi jako jednotlivce a střežit se
jakékoliv generalizace. Navíc ve mně otevřela nevyčerpatelnou nádrž tolerance!
Samozřejmě nesmím opomenout rozšíření jazykových
znalostí díky každodennímu styku se studenty, ale
je fakt, že když o tom tak přemýšlím, tak pro mě má
daleko větší význam rozvoj osobnosti, který AFS nabízí
nejen díky školením, ale i díky praktickým věcem, které
si každý dobrovolník může vyzkoušet. Jako je třeba
conﬂict management, leadership a tak dál!
V AFS totiž nemusíte být služebně nejstarší a zasloužilí,
abyste mohli dělat to, co Vás baví. V AFS už v pozici,
která se Vám líbí, začínáte!
V neposlední řadě musím zmínit i to, že mi AFS dala
bezpočet výborných přátel, se kterými se vždycky rádi
sejdeme a máme si o čem povídat, protože nemáme jen
společný zájem, my máme i společnou kulturu – AFS
kulturu!“

Lenka Šmejkalová, Plzeň
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Často kladené otázky
Proč být dobrovolníkem?

Kolik času musím věnovat?

Dobrovolníci v AFS mají možnost podporovat mladé
lidi, hostitelské a vysílající rodiny a školy v mezikulturním vzdělávání, poznávání světa, vlastního domova
a potažmo i sebe samého. Pomáhají jednotlivcům i komunitám ulehčit cestu k respektu a toleranci. Dobrovolnictví kromě pocitu uspokojení z dobře vykonané práce
a užitečnosti přináší také mnoho nových zkušeností,
znalostí, přátelských vztahů a v neposlední řadě i legrace.

Aktivity dobrovolníků jsou vždy společně plánovány
každou dobrovolnickou skupinou, v jejímž rámci se
dobrovolníci na své činnosti domlouvají a práci si dělí.
Každý dobrovolník se řídí vlastními časovými možnostmi.

Jsou nějaké podmínky vstupu?
Dobrovolná činnost v AFS je otevřena všem, kteří sdílejí
hodnoty organizace a mají zájem pomáhat a zároveň
se naučit něco o našem světě, propojeném sítí rozmanitých kultur. Uvítáme mezi sebe všechny otevřené
a tolerantní lidi bez rozdílu věku, kteří jsou ochotni
nezištně se zapojit do práce s mladými lidmi a rodinami
z celého světa.
Jaké jsou možnosti dobrovolnictví?
Každý dobrovolník má příležitost poznat něco nového či rozvinout již existující schopnosti. Ať už se
jedná o samotné mezikulturní vzdělávání a poznávání jiných kultur nebo organizování akcí a komunikaci
s ostatními lidmi z různých společenských i kulturních
prostředí. Dobrovolníkům slouží jako základna jejich
regionální skupina. V ní se mohou podílet na organizaci
soustředění, neformálních setkání studentů či rodin,
pořádání sportovních a kulturních aktivit pro zahraniční
studenty, informačních schůzek pro hostitelské rodiny
i rodiče studentů vyjíždějících na program do zahraničí,
vést rozhovory se studenty před odjezdem na program
a rozhovory s rodinami, které se chystají hostit či rozvíjet své komunikační a lektorské dovednosti při školení
ostatních dobrovolníků. V neposlední řadě dobrovolníci poskytují jako kontaktní osoby podporu studentům i hostitelským rodinám v průběhu Hostitelského
programu. Dobrovolníci také informují o problematice
mezikulturního vzdělávání své okolí formou prezentací
na školách nebo v médiích či akcí pro veřejnost (besedy v knihovnách, účast na veletrzích apod.). Vedle
svých hlavních úkolů je AFS stále otevřena novým
nápadům a kreativitě, jíž se meze nekladou.

Jaká je odměna pro dobrovolníky?
AFS umožňuje svým dobrovolníkům setkávání s mnoha
zajímavými lidmi z celého světa. To je skvělou příležitostí k poznávání jejich kulturních zvyklostí. Pravidelný
kontakt s lidmi z ostatních zemí poskytuje každému
dobrovolníkovi možnost procvičit své jazykové znalosti.
AFS pro dobrovolníky také organizuje odborná školení
a semináře nejen v ČR, ale i na mezinárodní úrovni
v rámci Evropské federace pro mezikulturní vzdělávání EFIL. Některé dobrovolnické skupiny jsou z vlastní
iniciativy zapojeny do mezinárodních projektů, v rámci
kterých spolupracují s dobrovolníky z jiných zemí, vzájemně se navštěvují a vyměňují si zkušenosti. Převážnou část nákladů spojených s aktivitami dobrovolníků
nese AFS, pro níž je vytváření vzdělávacích příležitostí
pro vlastní dobrovolníky jednou z hlavních priorit.
Jak dobrovolnictví prakticky funguje?
Většina dobrovolníků se sdružuje v regionálních dobrovolnických skupinách, ve kterých se podílí na plánování
a realizaci aktivit v souladu s posláním a potřebami
celé organizace. Někteří dobrovolníci zase preferují
pracovat nezávisle, na konkrétních projektech přímo
ve spolupráci s kanceláří AFS. V čele každé dobrovolnické skupiny stojí předseda, který společně s ostatními
dobrovolníky koordinuje realizaci různých průběžných
nebo jednorázových úkolů. Vždy, když má někdo zájem
stát se dobrovolníkem a zapojit se do konkrétní dobrovolnické skupiny, místní dobrovolníci ho rádi uvítají
mezi sebe a seznámí s chodem a aktuálním děním
ve skupině. Z počátku se nový dobrovolník zapojuje
do jednodušších aktivit a postupně si pak, dle vlastního zájmu, může přibrat i náročnější úkoly. Říká se, že
dobrovolnictví v AFS je napůl práce a napůl zábava.
Dobrovolníky spojuje dobrý pocit z vykonané smysluplné práce, při níž si mohou užít spoustu zábavy a navázat přátelství třeba i na celý život.
Jak jsou dobrovolníci na svou práci připravováni?
Předpokladem práce dobrovolníka je zejména spolehlivý, svědomitý a zodpovědný přístup, podpořený
kreativitou a zapáleností. K tomu také AFS organizuje
pro své dobrovolníky bezplatná školení na národní i mezinárodní úrovni, která je pro jejich práci plně
a kvalitně připraví. Tým školitelů z řad dobrovolníků
plánuje školení tak, aby vycházela z aktuální potřeby
organizace i z preferencí samotných dobrovolníků. Ti
se samozřejmě mnohému naučí i tím, že se podílejí
na chodu dobrovolnické skupiny, řeší v ní nejrůznější
situace a organizují všelijaké akce.
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Spolupráce
se školami
Mezikulturní výchova v praxi
Spolupráce se školami je zásadní
součástí programů AFS. Jsou to právě
školy, které vysílají české studenty
do ciziny, a jsou to opět školy, jež
se podílí na úspěšném hostitelském
programu přijetím zahraničních
studentů do svých řad. V tomto
druhém úkolu školám poskytujeme
rady a asistenci při řešení konkrétních
výzev, jež jsou s pobytem zahraničních
studentů na škole spojené.
AFS se jako vzdělávací organizace
snaží dosavadní partnerství se školami
neustále rozvíjet. Důraz je kladen
na podporu škol ve formě praktických
informací a námětů, jak zapojit
zahraničního studenta do výuky.
Nedílnou součástí spolupráce je nabídka
besed a speciálních workshopů. Besedy
představují pro studenty i pedagogy
příležitost sdílet zážitky a zkušenosti se
zahraničními a českými studenty, kteří
se vrátili z programu AFS v zahraničí.
Workshopy jsou zaměřeny
na mezikulturní vzdělávání,
jsou vedeny interaktivní formou
za pomoci diskuzí, skupinové práce,
prožitkových a simulačních her, jsou
obohaceny o zážitky a zkušenosti
jednotlivých lektorů. K workshopům
mohou být přizváni také zahraniční
studenti, účastníci programu AFS,
aby s českými studenty sdíleli své
konkrétní mezikulturní zážitky
a poznání ze života v České republice.
V nabídce AFS se objevují i možnosti
krátkodobých mezikulturních výměn
pro třídní kolektivy.

Proč školy hostí zahraniční studenty
posílení zájmu žáků o multikulturní
tematiku
motivace studentů k pobytu v zahraničí
výchova žáků k ohleduplnosti a toleranci
možnost zapojení zahraničního studenta
v hodinách jazyků a výchov
příležitost pro studenty i pedagogy
srovnávat vlastní kulturu s kulturou
odlišnou
posílení vztahů ve třídě

V ce se dozv te
na www.afs.cz
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Výpovědi ředitelů hostitelských škol
„Přínos byl hlavně
pro třídu – objevením nové kultury,
třída se celkově
stmelila. Někteří
kantoři začali
hovořit i anglicky, když jim
student česky
nerozuměl…“
Určitě pochopil českou
mentalitu
a zvyky, naučil
se trochu česky. Objevil, že se dá učit ve škole bez drilu a není nutné
se vše učit zpaměti.
Nás studentova přítomnost přiměla začít uvažovat
o tom, jaká je naše domácí kultura. Výměnu bych
hodnotil jako velmi přínosnou.”

Ředitel hostitelské školy
ze Středočeského kraje

„Rádi pomáháme
našim studentům
otevírat obzor
a seznamovat
je s jinými kulturami. Činíme tak
běžně organizováním četných týdenních
výměn. Možnost
mít cizího studenta ve svých
řadách je další
velice úspěšný
způsob, jak se
zbavit některých předsudků, případně pochopit odlišné
způsoby chování v jiných kulturách atd. Obrovským přínosem dlouhodobých výměn je mezikulturní poznávání:
u studentů z Asie příkladná píle a zodpovědnost, u studentů z Latinské Ameriky bezprostřednost a radost ze
života. A jednou z největších radostí je slyšet studenty
na jaře hovořit česky. Vidět je, jak se sami o sebe starají
a pídí se po informacích, a při dotazu: “Potřebujete pomoc?” – slyšet odpověď: “Ne, děkuju, právě jsem mluvil
se svou třídní učitelkou a vím, co mám dělat.”

Ředitel hostitelské školy
z Prahy

Často kladené otázky
Může ředitel školy přijmout studenta do vyššího ročníku i bez rozdílových zkoušek?
Na položenou otázku dává jednoznačnou odpověď
ustanovení § 63 školského zákona, citujeme: „Ředitel
školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního
ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího
řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín,
formu a kritéria hodnocení a to v souladu s rámcovým
vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání.
V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče,
určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.“ Z dikce
zákona je zřejmé, že ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče může stanovit vykonání zkoušky, nikoliv,
že zkouška je nezbytnou podmínkou přijetí do vyššího
ročníku.
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Je možné považovat hoštění zahraničního studenta,
který se aktivně podílí na životě školy také formou
besed a prezentací pro ostatní studenty, za formu
naplňování průřezového tématu multikulturní výchovy
na škole?
Přítomnost a aktivní účast zmíněných žáků v životě
školy (bez ohledu na státní příslušnost, příslušnost
k národnostní menšině či přináležitost k sociokulturní
skupině) může napomáhat a obohacovat realizaci aktivit spojených s multikulturní výchovou.

Z historie AFS
Krátce po vypuknutí I. světové války v roce 1914 se skupina 15 Američanů žijících v Paříži nabídla jako dobrovolní řidiči polních ambulancí při Americké nemocnici
v Neuilly. Tak vznikla organizace nesoucí název American Field Service (Americká polní služba). V období
mezi válkami začali členové AFS, jichž v té době bylo
již 2.500, ﬁnančně podporovat výměny francouzských
a amerických studentů. V roce 1939, po německé
okupaci Československa, byla dobrovolná polní služba AFS reaktivována nejprve ve Francii, po vypuknutí
II. světové války pak postupně rozšířila svou činnost
do dalších zemí Evropy, Severní Afriky, na Střední Východ a posléze až do Barmy a Indie. Její členové jako
první vztyčili v roce 1942 vlajku USA v Sýrii a v roce
1945 pomáhali při osvobození koncentračního tábora
Bergen-Belsen v Německu. Bezprostředně po skončení
války se řidiči sanitek AFS rozhodli obnovit a systematicky podporovat mezinárodní studentské výměny v duchu
výroku jednoho z nich: „Musíme se v budoucnu vzájemně
lépe poznat, má-li to být budoucnost, jakou si přejeme.“
Právě ve výměnných programech totiž spatřovali nejlepší
cestu k nalézání společných lidských hodnot, vedoucích
k porozumění mezi národy a tím i k předcházení dalším
válečným konﬂiktům. Již v roce 1947 se uskutečnil historicky první roční program AFS, který jako stipendisty
přivedl do Spojených států 52 studentů z 10 zemí včetně tehdejšího Československa. Přes 200 tisíc studentů,
kteří se dodneška programů AFS zúčastnili, ale i jejich
vlastní i hostitelské rodiny a přátelé, od té doby vytvořili
celosvětové společenství, jež spojují především společné
zážitky a zkušenosti, úzké osobní vztahy a dlouhodobá,
hluboká přátelství.
Mezinárodní systém AFS
Od svých skromných začátků na poli mezikulturního vzdělávání se AFS postupně proměnila do podoby mohutné mezinárodní organizace – AFS Intercultural Programs. Celosvětový systém dnes tvoří
samostatné národní organizace AFS fungující ve více než 50 zemích. Se zhruba 11 tisíci účastníky
programů ročně, šedesátiletou tradicí, a tomu odpovídajícími zkušenostmi, je AFS přední světovou
vzdělávací organizací. S podporou více než 30 tisíc dobrovolníků z celého světa je zároveň jedním
z největších dobrovolnických společenství současnosti.
AFS v České republice
Jako součást bývalého Československa se Česká republika zúčastnila prvního poválečného programu AFS již v roce 1947. Vzápětí však u nás byla činnost AFS z politických důvodů na dlouhá léta
přerušena. K jejímu obnovení došlo zásluhou účastníků historicky prvního programu až v roce 1990
otevřením pobočky AFS Intercultural Programs v Praze. V červnu 1996 pak vzniklo občanské sdružení AFS Česká republika (dnes AFS Mezikulturní programy, o.s.), které převzalo veškerou činnost
dosavadní pobočky a zároveň se jako samostatná národní organizace stalo členem mezinárodního
systému AFS.
„Věřím, že programy AFS jsou dnes mnohem důležitější než
kdy předtím. Žijeme ve světě neutuchajících bojů – neustálých nedorozumění mezi národy a jinými skupinami. Ti, kdo
prošli programem AFS, jsou vybaveni otevřeným postojem
k řešení problémů a intenzivní touhou po trvale udržitelném
míru. Zkušenosti ze života v odlišných kulturách a porozumění, které ve vztahu s nimi získáváme, je jedinečnou výbavou pro boření předsudků a urovnání etnických a náboženských rozbrojů, které dominují světu v 21. století.“

Ward Chamberlain
Člen představenstva AFS International a dobrovolný řidič sanitky za 2. světové války
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Staňte se světoobčany!
AFS zprostředkovává účastníkům programů, školám i místním komunitám
hodnoty a dovednosti potřebné pro život v současné globalizované
společnosti a směřuje tak k naplnění svých cílů: šíření tolerance a přispívání
k celosvětovému porozumění. V souladu s těmito cíli pomáhá AFS účastníkům
programů i všem ostatním, kteří s nimi přicházejí bezprostředně do styku,
získat postoje a znalosti užitečné pro úspěšné zvládnutí nejnaléhavějších
výzev současné globální společnosti. V rozdílnosti kultur vidí AFS přednost.
V oblasti mezikulturního vzdělávání je každodenní osobní kontakt, který
spojuje lidi z různých zemí, překonává hranice jednotlivých států i kultur
a napomáhá porozumět tradici i současnému dění, nenahraditelnou
zkušeností.

AFS Mezikulturní programy, o.s.
Jana Masaryka 44
120 00 Praha 2
Tel.: (420) 222 317 138
E-mail: info@afs.cz

Web: www.afs.cz

