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Správa o programe výmeny mládeže 2014 

Organizácia programu výmeny mládeže v Lionskom roku 2013/2014 pod vedením zmocnenca 

Martina Rafaja a koordinátorky Olgy Kahánkovej prebehla podľa plánu a očakávaní. Zmocnenec 

Martin Rafaj prebral funkciu od Libora Steinera na kabinete v Olomouci dňa 09.09.2013. Program 

Výmeny Mládeže sa tradične oficiálne zahajuje na tzv. Europafore, teda stretnutí európskych 

zmocnencov pre Výmenu Mládeže. Toto stretnutie prebiehalo v dňoch 31.10. – 02.11.2013 

v Istanbule, Turecku. Agenda tohto stretnutia zahŕňa hlavne diskusie o pravidlách programu 

Výmeny Mládeže, ktoré sú každoročne upravované a aktualizované na základe podnetov 

prítomných zmocnencov. Na Europafore sa taktiež schvaľuje finálna verzia prihlášok do programu.  

Prihlasovanie do programu v našom distrikte prebiehalo tento rok výnimočne v dvoch kolách. Prvé 

kolo prihlasovania bolo otvorené ku dňu 10.11.2013 a prihlasovanie bolo možné do 10.12.2013. 

Relatívne neskorý termín prihlasovania (v porovnaní s minulými rokmi) bol spôsobený neskorým 

termínom konania Europafora. V prvom kole prihlasovania sa prihlásilo 62 mládežníkov, z ktorých 

4 účasť z osobných dôvodov zrušili. V druhom kole prihlasovania (prihlasovanie možné do 

15.3.2014) sa prihlásilo 6 mládežníkov, z ktorých 3 mládežníci účasť z osobných dôvodov zrušili. 

Toto prihlasovanie bolo výnimočne vyhlásené na podnet zmocnenca Martina Rafaja z dôvodu 

veľkého záujmu o mimoeurópske kempy ktoré viedlo k nevyčerpaniu kontraktovaných miest 

v európskych kempoch. Celkový počet vyslaných mládežníkov teda činí 61. Zmocnenec pre 

Výmenu Mládeže Martin Rafaj taktiež zabezpečil objednávku reprezentačných distriktných 

materiálov (tričká, bannery, vlajky, odznaky), ktoré boli odchádzajúcim mládežníkom ako už 

tradične poskytnuté za účelom reprezentácie distriktu v zahraničí. Financovanie týchto materiálov 

bolo zabezpečené z rozpočtu distriktu.  

Distrikt D 122 Česká republika a Slovenská republika v roku 2014 privítal celkom 35 mládežníkov 

z 19 krajín sveta. Pobyty mládežníkov boli organizované prostredníctvom pobytu v kempe v Plzni 

a pobytov v hosťujúcich rodinách.  

Organizácie kempu „Lions International Youth Camp Pilsen“ v Plzni sa po roku 2013 opätovne 

ujal Jaromír Kašpar z Lions Club Plzeň City. Spolu s tímom kemp lídrov sa p. Kašpar postaral 

o prípravu dvojtýždňového programu, ktorý zahŕňal spoločenské, kultúrne a taktiež športové 

aktivity. Detailný program je k dispozícii k nahliadnutiu v prílohe tejto správy. Náklady na prípravu 

a realizáciu kempu boli kryté jednak z rozpočtu distriktu, ako aj z poplatkov účastníkov, ktoré činili 

EUR 120/osobu. Celková kapacita kempu bola 30 mládežníkov vo vekovom rozmedzí 18 – 25 

rokov.  Z vážnych dôvodov (neudelenie víz pre Schengenský priestor, vojnový konflikt a študijné 

povinnosti) účasť v kempe zrušilo 5 účastníkov. Traja boli nahradení inými účastníkmi z tej istej 

krajiny/distriktu; 2 miesta však zostali nezaplnené. Celkový počet zahraničných mládežníkov 

v kempe teda činil 28 osôb, z toho 7 mužského a 21 ženského pohlavia. Priemerný vek mládežníkov 

bol 20,6 roku. Na základe návrhu riaditeľa kempu Jaromíra Kašpara sa programu zúčastnili aj štyria 

ďalší mládežníci z Českej republiky za účelom získania skúseností o programe Výmeny Mládeže 

a taktiež za účelom zlepšenia vedomostí anglického jazyka. Všetci mládežníci uhradili účastnícky 

poplatok vo výške EUR 120. Počet všetkých účastníkov kempu teda činil 32 osôb, z toho 9 

mužského a 23 ženského pohlavia. Priemerný vek všetkých zúčastnených mládežníkov činil 20,3 

rokov.  
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Program kempu bol obohatený o týždňový pobyt v rodinách pre európskych účastníkov (mimo 

účastníkov z Českej republiky), resp. o dvojtýždňový pobyt pred a po kempe pre mimoeurópskych 

účastníkov.  

Ako alternatívu pobytu v rodine a v kempe ponúka náš distrikt podľa dohody limitovanému počtu 

celkom 17 mládežníkom (3 z Japonska, 4 z Talianska, 4 z Fínska, 2 z Holandska a 4 z Turecka) 

trojtýždňový pobyt v rodinách. Tento rok sa tieto pobyty výnimočne organizovali v Auguste. 

Termíny pobytov boli nasledovné: 

 28.6.2014 – 05.07.2014: pobyt v rodinách. Celkový počet mládežníkov: 26. Celkový počet 

rodín: 24 

 05.07.2014 – 19.07.2014: pobyt v kempe „Lions International Youth Camp Pilsen“. 

Celkový počet mládežníkov v kempe: 28 

 19.07.2014 – 26.07.2014: pobyt v rodinách. Celkový počet mládežníkov: 9. Celkový počet 

hosťujúcich rodín: 6 

 01.08.2014 – 22.08.2014: prídavný, trojtýždňový pobyt v rodinách. Celkový počet 

mládežníkov: 7. Celkový počet rodín: 18 

Úlohy vytvorenia portfólia hosťujúcich rodín a rozdeľovania prichádzajúcich účastníkov do nášho 

distriktu sa v roku 2013/2014 ujala p. Olga Kahánková. Primárne sa mládežníci umiestňovali do 

rodín, ktorých deti boli umiestnené na pobyty do zahraničia. Zabezpečenie dostatočného počtu 

hosťujúcich rodín sa z dôvodu nedostupnosti a v niekoľkých prípadoch bohužiaľ neochoty 

prispôsobiť si rodinný program časovému harmonogramu výmenných pobytov komplikovalo 

a nebolo možné zabezpečiť dostatočný počet hosťujúcich rodín. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutne 

nutné zabezpečiť dodatočné rodiny, ktoré nikoho do zahraničia nevysielali, no napriek tomu 

prejavili ochotu pomôcť a prijali 1-2 mládežníkov na týždeň.   

Výbor pre Medzinárodnú Výmenu Mládeže navrhuje úpravu pravidiel programu Výmeny Mládeže: 

1. Pre vycestujúcich mládežníkov (outgoings) z nášho distriktu: 

 Prihlasovanie na program Výmeny  Mládeže je záväzné a vedie k povinnosti uhradiť 

poplatok EUR 50 bez ohľadu na to, či účastník vycestuje alebo nie (tento rok sme 

v zahraničí umiestnili všetkých prihlásených mládežníkov; zrušenie pobytu vychádzalo 

z osobných dôvodov účastníkov). Potvrdenie o zaplatení buď individuálne za jednotlivé 

osoby alebo za klub (napr. výpis z elektronického bankovníctva) je potrebné zaslať 

zmocnencovi Martinovi Rafajovi 

 Prihlásenie do programu Výmeny Mládeže taktiež vedie k povinnosti danej rodiny prijať 

zahraničného mládežníka na dobu zodpovedajúcu hosťovaniu vlastného dieťaťa 

v zahraničí, najmenej však 7 dní 

 Individuálne prihlasovanie bez bezprostredného upovedomenia zmocnenca Martina 

Rafaja vedie k automatickému vylúčeniu z programu Výmeny Mládeže v danom roku. 

 Camp hopping: umiestnenie do kempu v zahraničí je záväzné a žiadna ďalšia zmena 

kempu alebo krajiny nie je možná.  
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2. Pre prichádzajúcich zahraničných mládežníkov do nášho distriktu (incommings); platí aj pre 

lokálnych účastníkov nášho kempu (napríklad mládežníci z ČR alebo SR): 

 Prihlasovanie do nášho kempu je záväzné a vyžaduje plnú účasť na všetkých súčastiach 

programu, vrátane dodržiavania daných dátumov.  

 Individuálne cesty namiesto pobytu v rodine nebudú tolerované a povedia k vylúčeniu 

z programu 

 Hosťujúca rodina prijímajúca zahraničného mládežníka musí zabezpečiť jej/jeho vhodnú 

a bezpečnú prepravu do rodiny.  

Mládežníci budú upozornení na potrebu disponovať dostatočným množstvom lokálnej 

meny (CZK/EUR) na zabezpečenie financovania presunov medzi hosťujúcimi rodinami 

a kempom. Hosťujúca rodina alebo vedenie kempu nie sú povinné hradiť náklady na 

dopravu z hosťujúcej rodiny do kempu.  

 Prichádzajúci mládežníci a účastníci kempu budú povinní preukázať potvrdenie 

minimálne o dostatočnom zdravotnom poistení ako sa vyžaduje v prihláške a taktiež 

o poistení zodpovednosti za škodu.  

3. Pre organizáciu kempu:  

 Zvýšenie rozpočtu: buď distriktnou cestou alebo zvýšením účastníckych poplatkov na 

EUR 150 na zabezpečenie lepšieho kvality programu (kemp lídri, strava, program) 

 Ujasnenie právneho postavenia kempu, zodpovedností organizátora kempu (kto je 

organizátor) a taktiež zodpovedností vedenia kempu a spolupracovníkov. Taktiež je 

potrebné ujasnenie právnej zodpovednosti za škody kempu a ujasnenie detailov ohľadom 

poistenia 

 Účastníci kempu budú povinní preukázať potvrdenie minimálne o dostatočnom 

zdravotnom poistení ako sa vyžaduje v prihláške a taktiež o poistení zodpovednosti za 

škodu.  

V prípade otázok sa môžete obrátiť priamo na Zmocnenca pre Výmenu Mládeže, Martina Rafaja, 

ktorého kontaktné údaje sú uvedené na dištriktnej stránke programu Výmeny Mládeže 

(http://www.lci-d122.org/vymena-mladeze/).  
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Správa o programe výmeny mládeže 2014 
príloha 1: Program kempu 

Orientačný program kempu v Plzni: 

1. deň 

Príjazdy do Plzne 

Oficiálne otvorenie kempu 

2. deň 

Prehliadky mesta Plzne a orientácia v meste – Plzeňské podzemie, kostol sv. Bartolomeja s 

výstupom na jeho vežu, synagóga, prehliadka Divadle JK Tyla,  

obed v centre mesta, rozdelenie do skupín, individuálny program  

Spoznávacie hry 

3. deň 

Prehliadka radnice, uvítanie starostom mesta Plzeň 

4. deň 

Výlet do Horšovského Týna, spoznávacie hry o Českej republike tábore pre české deti  

5. deň 

Zámok Rochlov - hry, maľovanie kameňov, iný spoločenský program 

6. deň 

Návšteva lanového centra a opičej dráhy 

7. deň 

Návšteva hradu Radyne (blízko Plzne) a nákupného centra Olympia  

8. deň 

Návšteva Mariánskych Lázní - kúpele  

9. deň 

Organizovaný voľný čas 

10. deň 

Splav rieky Berounka na kanoe 

11. deň 

Návšteva Plzeňského pivovaru; organizovaný voľný čas 
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12. deň 

Návšteva hradu Karlštejn; presun do Prahy  

13. deň 

Praha - Václavské námestie, Na Příkopech, Obecný dom, Celetná Str, Staromestské námestie 

(výstup na vežu), Karlov most, Malá Strana  

14. deň 

Praha - Václavské námestie, Na Příkopech, Obecný dom, Celetná Str, Staromestské námestie 

(výstup na vežu), Karlov most, Malá Strana 

15. deň 

Odjazdy 

 

 


