Chcete se dozvědět více o hostitelském programu?
Máte zájem hostit výměnného studenta?

Srdečně vás zveme na hromadné online setkání pro všechny z vás, kteří se chcete dozvědět
něco víc nebo hoštění uvažujete.
Kdy: čtvrtek 14.5.
Čas: 19:30
Kde: Zoom.us
Link: https://us02web.zoom.us/j/82641615181?pwd=Y1krcXFjS1FzU21BR1RaUWxZUzd5QT09
Během setkání se budete moci vyptávat našich zkušených hostitelských rodin – Katky Rubišarové - Ostrava (v
minulosti hostila 8 studentů různých národností, Terezy Fikrlové (hostila hokejistu z Belgie) a Křenkových (hostili
Mexičanku). Všichni v YFU aktivně působí.
Na setkání bude taky přítomna ředitelka YFU, Markéta Kratochvílová, aby vám mohla zodpovědět dotazy kolem
korona situace.

Proč hostit?
•

Je to šance podělit se o svůj příběh, své tradice a zvyky, zatímco se dozvídáte něco i o druhých.

•

Váš běžný život je pro studenta výměny výjimečný.

•

Umožněte vám i studentům být občany jednoho světa.

•

Hoštění výměnných studentů je především zábavný zážitek, který oživuje vaši rodinu a dává vám
globálnější perspektivu, aniž byste museli někam jezdit.

https://www.yfu.cz/hostitelska-rodina/
Těšíme se na online setkání

Kateřina Rubišarová
Area representative - Ostrava
+420 723 238 218
Květinová 1178/14
Ostrava – Svinov
721 00
http://www.yfu.cz

Milí přátelé YFU,
Poznejte kus světa z pohodlí vašeho domova – hostěte YFU výměnného studenta!
Cílem hostitelského programu YFU je dosáhnout plné integrace studenta do vaší rodiny – nikoliv
stát se hostem vaší domácnosti, ale členem rodiny – jako váš vlastní syn, dcera, bratr nebo sestra.
Hostitelské rodiny jsou základním stavebním kamenem našich výměnných programů. Dávají
lásku, podporu a povzbuzení, protože student během výměny prozkoumává, čelí, bere ohled a
přizpůsobuje se kulturním rozdílům začleněním se do každodenního života hostitelské rodiny.
Váš životní styl a kultura jsou pro vašeho budoucího studenta jedinečné a mimořádné a my
chceme, abyste byli součástí.
Staňte se hostitelskou rodinou pro školní rok 2020/21

...je muzikálně orientovaná. Zpívá ve sboru a hraje

Nao (16) z Japonska...

na trubku. V těchto zájmech by ráda pokračovala i v
Česku. Zajímá se také o umění a na druhou stranu
netouží po sportovních aktivitách.
Jak by ses popsala?
Jako vtipná, upovídaná, hodná holka, která ráda
pomůže a která se ráda seznamuje s novými lidmi.
Alergie a diety:
alergie na kočky, vegetariánství
Podívejte se na video, které o sobě Nao natočila.

Sportovní program
Noa (14) z Belgie...

...je kudrnatý, vášnivý hokejista, brankář. Přeje si
hrát a žít v zemi, kde je hokej národní sport.
Jak by ses popsal?
Sám se označuje jako za stydlivého, ale plného píle,
na kterého je spolehnutí.
Jak tě asi pobyt v zahraniční změní?
Noa doufá, že si během svého pobytu zlepší své
komunikační schopnosti a dostane příležitost se

Hledáme hostitelskou rodinu s dojezdovou
vzdáleností od zimního stadionu

zlepšit ve své oblíbené aktivitě, hokeji.

Naoya (16) z Japonska...

... hraje fotbal a velmi rád sportuje. Umí lyžovat a
potápí se. V Česku by chtěl zkusil nějaký nový sport
nebo aktivitu. Jeho mamka a sestra byly na výměně
a jeho rodina už taky dvakrát hostila.
Jak by ses popsal?
Naoya o sobě mluví jako o veselém člověkovi, který
se rád směje a tráví čas s lidmi.
Podívejte se na video, které o sobě Naoya natočil.

Bilingvní program
Püren (16) z Turecka

...má ráda psi. Věnuje se šermu a ráda by šermovala
i na svém pobytu. Mezi její další zájmy patří hra na
klavír.
Jak by ses popsala?
Jako laskavá, ohleduplná, pracovitá a trochu plachá,
ale pokud jsem kolem lidí, se kterými se cítím dobře,
rozmluvím se.
Podívejte se na video, které o sobě Püren natočila.

Sportovní program
Kars (15) z Nizozemí...

...je velký hokejista, hokej hraje již pět let. Kamrádi
ho popisují jako vtipného a důvěryhodného člověka,
který ale občas bývá spíše tišší.
Jak by ses popsal?
Sám se popisuje spíše jako introvert, ale připouští,
že na ledě je někým úplně jiným.
Jak tě asi pobyt v zahraniční změní?
Doufá, že se osamostatní a naučí se něco o nové

Hledáme hostitelskou rodinu s dojezdovou
vzdáleností od zimního stadionu.

kultuře.

...má ráda tanec, čtení, pletení, sledování filmů a
cestování. Ráda tráví svůj čas s lidmi. Vždy se snaží

Natalia (18) z Mexica...

pomáhat ostatním a hrát jako týmový hráč. Ve svém
volném čase chodí s rodinou nebo přáteli do kina,
hraje karty.
Jak by ses popsal?
Vůdčí a milující člověka, který je vždy rád v
obklopení ostatních. Někdy bláznivá a připravena
říct ano na všechno.
Jak tě asi pobyt v zahraniční změní?
Doufám, že opravdu dokážu pochopit vidět a
přijmout rozdílnost úplně jiného světa, zvýšit si
sebedůvěru, být aktivnější v každodenním životě.

Akinori (16) z Japonska...
...hraje už 10 let na klavír a rád by pokračoval i v
Česku. Ve svém volném čase sleduje animované
seriály, čte fantasy knihy nebo pomáhá doma.
Jak by ses popsal?
Jako veselý a milí chlapec, kterému chvíli trvá, něž
se rozkouká, o to víc je potom ale přátelský a
upovídaný.
Podívejte se na video, které o sobě Akinori natočil.

