LIONS CLUBS INTERNATIONAL – DISTRICT
126 – H R VA T S K A

YOUTH CAMPS & EXCHANGE
VODIČ ZA PRIJAVLJENE OBITELJI DOMAĆINA (HOST OBITELJI)
Drage obitelji domaćina!
LIONS GODINA 2019/2020
Srcem Lionsa

Guverner Distrikta

DG Darko Čuruvija
LC Opatija
Tajnik Kabineta

CS Zlatko Janković-Miloš
LC Poreč
M: +385 (0)91 2219 618

tajnik@lions.hr

POVJERENSTVO ZA RAZMJENU
MLADIH

Barbara Milčić

LC Kontesa Nera Zagreb
M: +385 (0)92 1058 878

croatia.ye.outgoing@lions.hr
Odlazak mladih/ Obitelji
domaćina

Roža Milčić

LC Kontesa Nera Zagreb
M: +385 (0)98 9252 884
rozina.milcic@gmail.com
Dolazak mladih/ Camp Direktor

Sara Bermanec
Leo klub Rijeka
M: +385 (0)99 6926 469

croatia.ye.incoming@lions.hr
PREDSTAVNICI REGIJA
ISTOK – Vesnica Mlinarević
LC Mursa Osijek
ZAPAD – Frano Mika
LC Opatija

Željko Gucunski
LC Novigrad
SJEVER – Kruno Šimunović
LC Zagreb
JUG – Tatjana Jukić
LC Luca Šibenik
PREDSTAVNIK LEO DISTRIKTA

Veronika Kovač

(Leo klub Tri Kule Zagreb)

Adresa Distrikta 126:
c/o Hotel International
Trg Krešimira Ćosića 9
10000 Zagreb
Adresa za komunikaciju:
UL. Murvi 15, 52466 Novigrad

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 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 i njemu i Vama.
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 doprinijeti boljem
razumijevanju 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).
VAŽNO JE da Vi nastavite živjeti kao 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 koje će provesti 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. Također priložite i jednu do dvije fotografije Vaše obitelji i pismo u kojem ćete kratko
predstaviti vaš dom, članove obitelji njihove interese i opisati ukratko vaš društveni život.
Prikupljeni podaci omogućiti će što kvalitetnije povezivanje vas i mladog učesnika razmjene
na obostrano zadovoljstvo. Način označavanja dokumenata opisan je u tekstu Natječaja za
razmjenu mladih na stranici br. 5.
U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka prikupljamo podatke koji su potrebni
za uspješnu provedbu programa međunarodne Lions razmjene mladih i u druge svrhe se
neće koristiti. O primateljima podataka, vašim pravima i obavezama više na samoj prijavnici
za host obitelj i u tekstu Natječaja programa međunarodne razmjene mladih za 2019. godinu.
Ako imate dodatnih pitanja i nedoumica možete nam se obratite stojimo Vam na
raspolaganju.
Još jednom veliko hvala na sudjelovanju i Vašem prilogu projektu Lions
međunarodne razmjene mladih.
Barbara Milčić, Predsjednica Povjerenstva za razmjenu mladih D126 Hrvatska

