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Roční výměnné pobyty 2015-16 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Dlouhodobá (roční) výměna mládeže je kulturní a vzdělávací program, při kterém hostující student 
navštěvuje školu a žije v 2 - 4 hostitelských rodinách většinou v zámořských zemích. Program je 
založen na vzájemnosti, kdy počet studentů, kteří přijíždějí do příslušného distriktu, se má rovnat 
počtu studentů, kteří příslušný distrikt opouštějí. Návštěva školy je povinná, což vyžaduje, aby 
student znal jazyk hostitelské země (v anglicky mluvících zemích) nebo aby byl alespoň reálně 
připraven se ho naučit (ostatní země). Pobyty u příbuzných, pobyty za účelem sportovního tréninku 
apod. tento program vylučuje. Pobyt v zahraničí zahrnuje celý jeden školní rok (obvykle 10 měsíců) a 
také kratší období před a po jeho skončení. Obvykle se odjíždí v červenci nebo srpnu a návrat bývá v 
červnu nebo červenci následujícího roku. 

 

PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY NA ÚČASTNÍKY 

1. Výměny se mohou zúčastnit všechny děti (nejen ty, jejichž rodiče jsou členy Rotary klubu). 
2. Kandidáti mohou mít při nástupu na výměnu (obvykle v srpnu) 16 – 18,5 let, v některých 

zemích až 19 let. Musí být ještě žáky střední školy. Nejlepší zkušenosti jsou s pobytem v 
zahraničí během předposledního (obvykle třetího) ročníku střední školy. 

3. Mimořádně důležitý je osobní zájem výměnného studenta na pobytu v cizině a zásadní 
souhlas jeho rodičů, resp. zákonných zástupců. Výměnný pobyt nesmí být formou „řešení“ 
rodinných nebo jiných problémů. Rovněž to není roční jazykový kurz, ale dlouhodobý pobyt 
s cílem poznat jinou kulturu, přizpůsobit se jí, naučit se žít samostatně. Jazyk je jen velmi 
důležitým a základním prostředkem k dosažení tohoto cíle. 

4. Předpokladem uchazeče musí být dobré školní výsledky, bezproblémové chování, schopnost 
přizpůsobit se. Je dobré, pokud uchazeč má i vedlejší zájmy (sport, umění apod.). - ne však 
jednostranně a intenzivně, dobré komunikační schopnosti, je skromný, přátelský. 

5. Nezbytná je připravenost a schopnost uchazeče přizpůsobit se zásadně jinému než 
obvyklému prostředí, jiné kultuře a jinému životnímu stylu, jakož i všeobecná připravenost a 
zájem o poznání navštívené země. Důležité je, aby uměl komunikovat nejen s vrstevníky, ale i 
se starší a nejstarší generací. 

6. Znakem osobní zralosti převzít roli „vyslance“ vlastní země v hostitelské zemi je dosavadní 
aktivní práce ve školních a mimoškolních aktivitách různého druhu nebo v sociální oblasti. 

7. Očekává se, že uchazeč bude schopen se bez problémů adaptovat do každodenního života 
hostitelské rodiny a respektovat její pravidla. 

 

ORGANIZACE VÝMĚNY 

1. Výměnu organizuje Rotary International - Distrikt 2240 - Česká republika a Slovenská 
republika - sdružení Rotary klubů na území těchto republik. 

2. Distrikt 2240 vysílá studenty většinou do mimoevropských zemí (Severní a Jižní Amerika, 
Asie, Austrálie). 
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3. Všichni účastníci programu a jejich rodiče se musí zavázat se k dodržování pravidel programu 
(Rotary Youth Exchange Program Rules and Conditions of Exchange). V případě jejich 
nedodržení může být účastník vyloučen z programu, tj. poslán na vlastní náklady ze zahraničí 
předčasně domů. 

4. Uchazeči musí úspěšně projít výběrovým řízením na úrovni Rotary klubu a následně na úrovni 
Distriktu. 

5. Pro úspěšné absolventy výběrového řízení na distriktní úrovni bude Distrikt zajišťovat 
nalezení hostujícího klubu v zemi, kterou uchazeč označil jako akceptovatelnou. 

6. Umístění na konkrétní místo je výlučně v kompetenci Distriktu 2240 a zahraničního partnera, 
uchazeč nemůže podmiňovat svou účast na programu konkrétní oblastí nebo městem, do 
kterého chce jít. 

7. Distrikt 2240 najde partnerský distrikt v zahraničí, který umisťuje studenta do Rotary klubu v 
jeho působnosti. 

8. Hostitelský klub zabezpečí výběr 2 - 4 hostitelských rodin, ve kterých bude student ubytován. 
Mohou to být buď rodiny rotariánů, nebo jiné rodiny, které členové hostitelského Rotary 
klubu znají. Hostitelská rodina poskytuje rodičovský dohled, ubytování a stravu. 

9. Hostitelský klub jmenuje „Councelora – poradce“ - člena klubu nebo manželku nebo manžela 
rotariána, který se o příslušného výměnného studenta po celou dobu pobytu stará. 

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Náš program se odlišuje od jiných - často na komerční bázi zprostředkovaných programů – zejména 
tím, že je výměnný a poskytuje mladým lidem nejen rodinné přijetí, ale také péči místního Rotary 
klubu. Pravidelné zprávy výměnného studenta domácímu Rotary klubu a distriktu zaručují, že se 
budou dodržovat všechna pravidla a že se splní cíle výměny. Důsledně se dbá i v hostitelském klubu, 
aby byl výměnný student v povědomí všech jeho členů, a aby nebyl jeho pobyt pouze v odpovědnosti 
a péči hostitelských rodin. 

Tento program předpokládá výměnu studentů střední školy. Je proto povinností každého jeho 
účastníka navštěvovat školu v hostitelské zemi. Nejdůležitějším předpokladem uchazečů je jejich 
skutečný zájem o výměnný pobyt. Zkušenosti ukazují, že zneužití výměnného pobytu na „únik od 
rodičů“, „převýchovu“ nebo naopak snaha rodičů zajistit dítěti prostřednictvím výměnného pobytu 
„odstup od rodiny nebo od nežádoucích kamarádů“, a to bez skutečného zájmu jejich dítěte o tuto 
formu výměnného pobytu, nevedou k úspěchu. 

Pobyty, které neodpovídají požadavkům, např. pokud dítě neovládá jazyk hostitelské země nebo 
pokud nemá ani chuť ani předpoklady se tento jazyk úspěšně naučit, se často končí předčasným 
návratem. 

 

SHRNUTÍ NÁKLADŮ 

Náklady rodičů: 

Poplatek Distriktu 2240, cesta (letenka) tam a zpět, nepovinné cestování po navštívené zemi, 
oblečení, pojištění léčebných výloh v zahraničí (ne však kapesné, to hradí hostitelský Rotary klub), 
náklady na získání víz, nákup dárků, dodatečné kapesné apod. 
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Poplatek Distriktu 2240: 

pro rotariánský (i školní) rok 2015/2016 je určen ve výši 2.000 EUR (SR), resp. 54.000 Kč (ČR) bez 
ohledu na zemi, resp. teritorium, do kterého se výměna uskutečňuje. Distrikt používá tento poplatek 
k úhradě nákladů spojených s administrací programu (poštovné, poplatky, školení…), na organizaci 
akcí pro vyjíždějící studenty (3 orientační setkání před odjezdem a 1 po návratu domů, výběrové 
řízení apod.), na zajištění vizitek a speciálního saka pro vyjíždějící studenty. Vyplácí se z něj i kapesné 
(u nás např. 65 EUR resp. 1600 Kč měsíčně) pro zahraniční studenty pobývající v našem distriktu, 
organizaci akcí pro ně (víkendová setkání, dva orientation meetingy aj.) a úhrada dalších nákladů 
souvisejících s výměnami na úrovni klubu i distriktu. 

Účastníci výměn v roce 2015-16 dostanou 2 700,- Kč resp. 100,- EUR zpět do konce roku 2016, 
pokud se zúčastní Orientation (rebound) meetingu po návratu z výměny na podzim 2016 a splní 
povinnosti s návratem spojené (závěrečný report, příprava prezentace).   
       

 
 


