
BOD 6/ Výmena mládeže 2020

Vážení členovia kabinetu,

YCE nezahŕňa cestovný ruch, akademické štúdium ani zamestnanie. Namiesto toho sa mladým 
odporúča, aby využili svoju cestovnú príležitosť na zdieľanie svojej vlastnej kultúry a prežívali novú. 
Program YCE pozostáva z dvoch hlavných častí: medzinárodné výmeny a medzinárodné tábory.

Výmeny zvyčajne trvajú 3 až 6 týždňov s pomocou hostiteľských rodín (lionov alebo nelionov), 
sponzorských a hostiteľských klubov, distriktov alebo multi-distriktov.
Lions International Youth Camps 

Tábory (kempy) trvajú 1 až 2 týždne a dobrovoľne ich prevádzkuje klub, distrikt alebo viac 
distriktov. V medzinárodnom tábore sa koná výmena mládeže. Program YCE je k dispozícii mladým 
ľuďom vo veku od 15 do 22 rokov z celého sveta (výnimočne, maximálne aj do veku 26 rokov).
Výhody účasti 

Účastník výmenná mládež YCE budete mať možnosť: 
 Žiť s rodinou v inej krajine 
 Spoznať ľudí v svojom veku z celého sveta 
 Dozvedieť sa, čo to znamená byť lionom v inej krajine 
 Prehĺbiť svoje chápanie seba a sveta okolo seba 
 Naučiť sa, ako podporovať mier a porozumenie medzi národmi sveta 
      (toľko sa dočítame na webe LCI).

Na našej distriktnej stránke lci-d122.org sa dočítame o medzinárodnom projekte Výmena mládeže aj:
LIONS kemp výmeny mládeže nášho distriktu sa uskutoční 18.7. – 1.8.2020 v Plzni. Hosťovanie 

zahraničných študentov začne 4.7.2020 (pobyt 2 týždne), respektíve 11.7.2020 (pobyt 1 týždeň). 
V ojedinelých prípadoch (jedná sa hlavne o študentov z Japonska) bude možné hosťovať študenta aj po 
kempe, čiže v termíne po 1.8.2020.
V tomto lionskom roku 2019-20 je opäť hostiteľským klubom pre organizovanie Campu 2020 LC Plzeň 
City. 

Lions Clubs International aktívne spolupracuje s Lions klubmi po celom svete a monitoruje 
prebiehajúcu pandémiu koronavírusov (COVID-19), ktorá mení spôsob života, práce a služby.  LCI kladie 
dôraz na zdravie a bezpečnosť našich komunít.

Asi nikto z nás nevie odhadnúť časový vývoj pandémie koronavírusu. Avšak podľa doterajšieho 
priebehu na celom svete môžeme takmer s určitosťou povedať, že v plánovanom termíne konania Campu 
v Plzni nebude cestovanie vo svete v normále na aký sme boli doteraz zvyknutí. 

Na oficiálnej stránke LCI je zverejnená informácia o zrušených kempoch. K 1.4.2020 je zrušených 
88 kempov, napr. USA, Austrália, Taiwan, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Švajčiarsko, Švédsko, 
Španielsko, Poľsko, Peru, Nórsko, Holandsko, Severné Macedónsko, Mexiko, Indonézia, Nemecko, Hong 
Kong, Izrael, Fínsko, Dánsko, Kanada, Brazília, Belgicko. Každým dňom pribúdajú ďalšie.

Vážení členovia kabinetu,
Nakoľko je zdravie účastníkov na prvom mieste, navrhujem, aby sme ako kabinet 
rozhodli o zrušení organizovania Výmeny mládeže našim Distriktom 122 a zároveň 
rozhodli o zrušení vyslania našich účastníkov výmeny mládeže do zahraničných rodín 
a kempov.
Kabinet uloží guvernérovi zaistiť rozposlanie tejto informácie všetkým účastníkom či už vysielaných 
našimi klubmi alebo zo zahraničia do nášho kempu v Plzni.



Pričom:

1/ všetky poplatky účastníkov výmeny mládeže budú vrátené na účty odkiaľ boli zaslané
2/ Lions kluby D122 prispeli na základe vystavených faktúr spolkom LCI D122 ČRaSR na 
organizovanie Campu v Plzni v roku 2020. Vzhľadom na to, že LCI D122 ČRaSR pre 
kluby túto aktivitu nezrealizuje, kluby sa rozhodnú či:
a/ ponechajú uhradené financie na projekt výmena mládeže v roku 2021
b/ ponechajú financie a písomne rozhodnú, na ktorý projekt môžu byť použité 
c/ písomne požiadajú o vrátenie uhradených financií
Prikladám vám moju komunikáciu s LCI ohľadom výmeny mládeže s ohľadom na pandémiu COVID-19.
Dňa 23.3.2020 som oslovil LCI, či je centrálne usmernenie k výmene mládeže a organizovaniu kempov 
v roku 2020.

Odpoveď prikladám nižšie:

D122 - YCE questions
Od: Youth Exchange
Uto 31. 3. 2020 23:50
Komu: Pavol Mora     Kópia: youthexchanged122@gmail.com, Youth Exchange

Dear DG Mora,

Thank you for your email. I apologize for not responding sooner, but I have no record of receiving 
your first email on March 23, 2020.

We appreciate your concern about the youth and your YCE programs as they are extremely valid.
Lions Clubs International is following the guidelines prescribed by the Center for Disease Control and 
Prevention (CDC), World Health Organization (WHO) and other government guidelines concerning the 
recent outbreak of respiratory illness caused by the Covid-19 virus (“Coronavirus”). Currently, the CDC 
recommends avoiding non-essential travel to affected areas, and that travelers continue to follow basic 
hygiene practices, including washing hands with soap and water and avoiding touching eyes, nose or 
mouth. While the YCE Program is a global program, each YCE Program is run at a local level. Therefore, 
each program should consider whether continuing this year can be done safely, without contributing to the 
spread of Coronavirus. In determining whether to limit the YCE Program for part or all of 2020, we 
recommend reviewing CDC, WHO, or other reputable government or health entity guidelines on 
Coronavirus and related travel restrictions to determine what will be in the best interest of the camp, staff, 
volunteers and attendees.

We recommend reaching out to the YCE Chairperson’s Facebook Group (Search: LIONS YEC's 
SPACE - LIONS YEP IS GREAT) to learn what others are doing in light of the Coronavirus. Should you 
decide to change/cancel your YCE program, please let us know immediately so that we can update the 
International Directory. Please see the directory for the most current information on cancelled camps.
Again, we appreciate your concern and commitment to the YCE program! Thank you for your service as a 
Lion!
Sincerely,

Jamie Robinson
Program Development Coordinator
Lions Clubs International

https://lionsclubs.org/en/start-our-approach/youth/youth-camps-and-exchange

