YOUTH CAMPS & EXCHANGE
D 126 HRVATSKA/CROATIA
VODIČ ZA PRIJAVLJENE OBITELJI DOMAĆINA (HOST OBITELJI)
Drage obitelji domaćina!

________________
LIONS GODINA 2014./2015.
Guverner Distrikta

DG Dario Bognolo
LC Rijeka
Cambierijeva 11
HR-51 000 RIJEKA
T: +385 (0) 051 675 995
M: +385 (0)91 602 8070
dariobognolo@yahoo.it
Tajnik Kabineta

CS Zlatko Janković-Miloš
LC Poreč
43.istarske divizije 3
HR-52440 Poreč
T: +385 (0)52 427 210
F: +385 (0)52 431 171
M: +385 (0)91 2219 618
tajnik@lions.hr
Rizničarka kabineta

Anči Bognolo
LC Korzo Rijeka
Cambierijeva 11
HR-51 000 RIJEKA
T: +385 (0) 051 675 995
M: +385 (0) 95 198 25 62
anci.bognolo@gmail.com
Prošlogodišnja Guvernerica

IPDG Nada Arbanas
LC Mursa Osijek

Hvala Vam što ste se odlučili odnosno razmišljate da ovog ljeta ugostite
mladog stranog gosta, koji je odlučio svoje ljetne praznike provesti u Hrvatskoj u
okviru Međunarodnog Lions programa Razmjene mladih.
Sigurna sam da ćete s mladim gostom provesti mnoge ugodne i tople
trenutke, kojih ćete se još dugo sjećati. Upoznati ćete mladog čovjeka, koji dolazi iz
drugačije okoline od naše, s drugačijim navikama i običajima. Takvo iskustvo nas
uvijek ispuni veseljem.
Primanje gosta iz druge zemlje u Vašu obitelj veliki je poklon. Boraveći u
Vašem domu, dijeleći obroke s članovima Vaše obitelji i sudjelujući u Vašim
svakodnevnim aktivnostima, on će naučiti više o Hrvatskoj i hrvatskom načinu života
nego da je o tome čitao iz knjiga ili putovao kao turist.
Od 1961. godine Program međunarodne razmjene mladih ugostio je desetke
tisuća mladih različitih nacionalnosti i omogućio im da bolje shvate ulogu građanina
svijeta. Vjerujte, Vaše će iskustvo ugošćavanja, poput onog tisuća drugih Lions obitelji
domaćina, biti ugodno, isplativo i nezaboravno.
Imajući na umu da je Vaš gost vrlo vjerojatno prvi puta u Hrvatskoj, važno je
biti svjestan njegove potrebe za Vašom podrškom i simpatijom. Ona će mu trebati
kako bi pravilno shvatio našu kulturu. Uz Vaše vodstvo, njegov posjet postati će mu
vrijedno životno iskustvo.
Budući je boravak u obitelji jedan od najboljih načina učenja o kulturi,
potrudite se da Vaš gost preuzme ulogu člana obitelji. Ta uloga može biti bitno
različita od one na koju je on navikao, ali mora biti ona koja je uobičajena za Vas i Vašu
obitelj. Shvatiti ćete da će postupanje s gostom kao članom obitelji stvoriti iskrene
prijateljske odnose i doprijeti boljem razumjevanju Vašeg načina života. Nakon što je
obavijestio svoju obitelj o svom dolasku, pokažite mu njegov dio kućnog prostora, te
ga, nakon što se osvježio, provedite kroz stan/kuću, pokažite mu gdje će što naći,
upoznajte ga sa kućnim rasporedom, kućnim ljubimcem (ako ga imate).

I. Viceguverner

I. VDG Dražen Melčić
LC Kaptol Zagreb
II. Viceguverner

II. VDG Goran Šarić
LC Split
Predsjednik Regije Istok

RC Mladen Kajganić
LC Našice
Predsjednik Regije Sjever

RC Mirjana Čusek-Slunjski
LC Millennium Varaždin
Predsjednik Regije Zapad

RC Marina Tauković
LC Rijeka
Predsjednik Regije Jug

RC Sanja Šarić
LC Dioklecijan Split
____________________________
Adresa Distrikta 126
UL. Murvi 15, 52446 Novigrad

VAŽNO JE da Vi nastavite živjeti onako kako biste živjeli da i nemate gosta. Svrha je
steći iskustvo načina života hrvatske obitelji i života. Vašem će gostu biti lakše naučiti
nešto o Vašem životu, ako mu ne date poseban status.
Točnu informaciju o tome, tko će biti Vaš gost ovoga ljeta, dobiti ćete do kraja
svibnja, kad ćemo imati konačne podatke o tome tko dolazi u razmjenu u Hrvatsku.
To će svakako biti dosta vremena da uspostavite kontakt s mladim gostom prije
njegovog dolaska u Hrvatsku.
Da lakše možete planirati boravak i vrijeme mladog učesnika provedeno u
Vašoj obitelji, u slijedećim mjesecima ćete primiti dodatne informacije i podatke, koje
će Vam trebati za pripremu posjeta.
U prilogu je prijavnica za Vašu obitelj kao obitelj domaćina za ljetnu razmjenu.
Molim Vas da za popunjavanje prijavnice uzmete dovoljno vremena jer obuhvaća sve
potrebne podatke o vašoj obitelji, hobijima, željama, povezanih s boravkom mladog
učesnika u Vašoj obitelji. Prikupljeni podaci omogućiti će što kvalitetnije povezivanje
vas i mladog učesnika razmjene na obostrano zadovoljstvo. Također priložite i jednu
do dvije fotografije Vaše obitelji.
Ako imate kakvih pitanja i nedoumica svakako mi se obratite stojim Vam na
raspolaganju.
Još jednom veliko hvala na sudjelovanju i prilog projektu Lions međunarodne
razmjene mladih.
Barbara Milčić, Predsjednica Povjerenstva za razmjenu mladih D126
Hrvatska

