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Krátkodobá hostitelská rodina Priyi může pocházet odkudkoli z Kroměříže a okolí. 
Priya bude v hostitelské rodině žít po dobu jednoho týdne jako členka rodiny
a docházet na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Krátkodobá výměna AFS 
studentky, která přijela na roční studijní program a která jinak žije ve stálé české
hostitelské rodině proběhne v měsícI dubnu (přesný termín po vzájemné domluvě).

AFSCZE

AFS MEZIKULTURNÍ PROGRAMY, O.P.S. TI NABÍZEJÍ MOŽNOST
SE KRÁTKODOBĚ ZAPOJIT DO HOSTITELSKÉHO PROGRAMU A NA
7 DNÍ SI TAK VYZKOUŠET, JAKÉ TO JE HOSTIT ZAHRANIČNÍ STUDENTKU.



Pokud máte zájem stát se hostitelskou rodinou zahraničního
studenta, kontaktujte koordinátorku hostitelského programu:

MONIKA JANOVSKÁ
monika.janovska@afs.org
tel. +420 602 334 427
Více info na afs.cz

Získej na týden
indickou sestru

ZKUŠENOSTI RODIN

Ze zkušeností hostitelských rodin
vyplývá, že přítomnost zahraničního 
studenta přináší rodině nové zážitky,
nové zkušenosti a informace o zvycích
a tradicích v jiných zemích. V neposlední 
řadě napomáhá odobourávání jazykových 
a komunikačních bariér a předsudků. 
Hoštění studenta je přínosem nejen pro 
rodiče, kteří mají šanci nahlédnout chování 
svých dětí z jiného úhlu pohledu, ale i pro 
děti, které zpravidla zlepší své sociální 
schopnosti a vnímavost k jiným kulturám
a odlišnostem obecně.

CO ZNAMENÁ HOSTIT?

Hostitelská rodina nezištně poskytuje studentovi zázemí své rodiny,
to znamená ubytování (student nemusí mít svůj pokoj), stravu a po dobu 
hoštění přijímá studenta za člena své rodiny. Většina studentů přijíždí do ČR 
na jeden školní rok. Do České republiky přicházejí s touhou po poznání nové 
kultury, cílem je naučit se český jazyk, načerpat nové vědomosti a poznat
naši zemi očima místních.

Organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s. se zabývá výměnami
středoškolských studentů po celém světě. Zde v České republice působí
již od roku 1996 a ročně hostí přibližně 70 zahraničních studentů ze všech 
koutů světa.

Naše hostující studentky pokaždé 
rozhýbaly dění v rodině. Máme pět 
dětí. S každým hoštěním naše děti 
získávaly více na sebevědomí, 
odvahu komunikovat a sdílet a 
vyjadřovat, co cítí. Jsem rád, že 
jsem jim poskytl zahraniční 
zkušenost již v dětství.

MAREK STAŠA, Radošovice
jeho rodina hostila již čtyřikrát
studentky z Chile, Thajska,
Ruska a Hondurasu


