
 

 
 

ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
 

u suradnji s 

 
LIONS KLUBOM RIJEKA 

 
poziva 

 

članove akademske zajednice  
da postanu obitelji domaćini (tzv. host family) 

 
 
Poziv se upućuje članovima akademske zajednice s ciljem odabira obitelji iz Primorsko-
goranske županije koje bi udomile studenta/icu (18-24 godina starosti) iz inozemstva na 
razdoblje od 1-2 tjedna u ljetnim mjesecima (u razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza) 
tijekom Lions meñunarodne razmjene. 
 
 
Od obitelji domaćina poželjno jest da udovoljavaju sljedećim uvjetima: 
 

1. članovi akademske zajednice 

2. imaju djecu starosti 18 – 24 godina (nije obavezno) 

3. znanje engleskog jezika 

4. uloga host obitelji: upoznavanje studenta/ice iz inozemstva s našim krajem (npr. 

obilazak grada, izlet prema izboru obitelji i sl.), običajima (npr. posjet kulturnim 

zbivanjima, obiteljske proslave i sl.) i načinom života (npr. tipična jela, mjesta za 

izlazak mladih i sl.). 

 
 
Prijavljene obitelji imat će mogućnost poslati vlastito dijete na sudjelovanje u 
meñunarodnoj razmjeni kao i besplatan smještaj u obitelji i kampu u inozemstvu po 
njihovom izboru. 
 
Prijave se dostavljaju elektronski na e-mail zaklada@uniri.hr. 
 
Rok za podnošenje prijava jest 16. svibnja 2012. godine. 
 
 
 

 
Dr. sc. Sanja Barić, izv. prof.    Prof. dr. sc. Ivan Frančišković 
 
Ravnateljica         Predsjednik Upravnog odbora 
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O programu međunarodne razmjene 
 
 
Svake godine Lions International omogućuje mladima život u stranim zemljama kroz svoj Program 

razmjene mladih. Sudionici ovog programa imaju priliku: provesti duže razdoblje u obitelji u stranoj 

zemlji, sudjelovati u svakodnevnom životu u drugoj kulturi, upoznati vršnjake iz svih dijelova svijeta, 

upoznati sličnosti i razlike meñu ljudima gdje god živjeli. 

 

Više o organizaciji Lions International potražite na http://www.lionsclubs.org/EN/index.php. 

 

Razmjena se može organizirati u svim zemljama u kojima djeluju Lions klubovi. Zaklada Sveučilišta u 

Rijeci i Lions klub Rijeka su do sada, u suradnji, realizirali čak četiri razmjene, i to u Norvešku i 

Dansku, te dva puta u Japan. Drugim riječima, Zaklada Sveučilišta u Rijeci i Lions klub Rijeka 

omogućili su odlazak četiriju studenata Sveučilišta u Rijeci na meñunarodnu razmjenu u razdoblju od 

tri tjedna. Sve troškovi razmjene (put, boravak, smještaj,...) snose Lions klub Rijeka i Zaklada 

Sveučilišta  u Rijeci. Odabrani studenti provode dio razmjene u meñunarodnom kampu za mlade, a 

dio u Lions obitelji (tzv. host family). 

 

Kako bismo omogučili našim studentima da i dalje mogu sudjelovati u programima meñunarodne 

razmjene, Lions klub traži pouzdane hrvatske obitelji da pruže inozemnim studentima jedinstveno 

iskustvo boravka u našim krajevima.  

 

 

 

Upute za prijavu 
 

 

Sadržaj prijave: 

 

1. Obrazac za prijavu (preuzeti s mrežnih stranica Zaklade i ispuniti isključivo elektronski) 

2. Motivacijsko pismo (max. dvije A4 stranice)  

3. Životopisi svih članova obitelji domaćina 

4. Slike članova obitelji  

5. Slike obiteljskog doma (nije obavezno)  

 

Prijave se dostavljaju isključivo elektronski na e-mail zaklada@uniri.hr (Subject: Prijava za host 

obitelj). 

 

Rok za podnošenje prijava jest 16. svibnja 2012. godine (datum PRIMITKA e-maila). 

 

Proceduru razmjene mladih te sve dodatne i korisne informacije bit će dostupne nakon odabira host 

obitelji. U slučaju nejasnoća obratite nam se e-mailom na zaklada@uniri.hr. 
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Primjer Obrasca za prijavu OLR-2012-OD 

 

OLR-2012-OD 

 

 

Obrazac za prijavu 
 

ZA OBITELJ DOMAĆINA (tzv. host obitelj) 

 
 
 
Napomena: Prijava se ispunjava isključivo elektronski (Font: Arial, Veličina: 10). Molimo ispuniti sve 
rubrike i držati se zadanog prostora.  
 

 

PODACI O OBITELJI 

Ime Prezime, majka 

Ime Prezime, otac 

Ime Prezime, kćer 

Ime i prezime članova obitelji 
(i rodbinska veza): 

Ime Prezime, sin 

Adresa:  

Tel./ mob:  Kontakt podaci 

E-pošta:  

          
DATUM (d/m/g): 
 

    

 
Potpis prijavitelja/člana obitelji: 
 

 
 

 

 


