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Pravila mednarodnega odbora – Oddelek pravil o Mednarodni izmenjavi mladih1 

 

Sekcija F – Politika mednarodne izmenjave mladih 

1. Namen in cilji 

Program mednarodne izmenjave mladih je bil odobren s strani sveta mednarodnih direktorjev 
Mednarodniega Združenja Lions Clubs international (v nadaljevanju LCI) v zgodnjem letu 1961, z namenom 
širjenja smotrov Lionizma: 

»Ustvarjati in negovati vzdušje razumevanja med ljudmi na svetu.« 

Glavni smotri programa so: 

a) Povezati mlade z mladostniki in odraslimi v drugih državah; 
b) Deliti družinski način življenja in življenja, ki ga živijo v drugem okolju, v drugi kulturi; 
c) Promovirati mednarodno razumevanje dobrega po svetu Lionizma. 

Smotri programa se nanašajo tako na mlade udeležence programa, kot tudi na sponzorski in gostiteljski 
Lions klub ter tudi gostiteljske družine. Vsi udeleženci so tako dolžni upoštevati pravila programa, ki ni 
namenjen ustvarjanju dobička ali pridobivanju osebnih koristi. 

2. Operativna pravila 
a) Komunikacija 

Dobra komunikacija je ključnega pomena za uspešno delovanje programa mednarodne izmenjave 
mladih. Obveznost vseh udeležencev je, da nenehno obveščajo vse zainteresirane o tekočih zadevah ter 
sprotno odgovarjajo na vse vrste komunikacije. Na vsa sporočila je potrebno odgovoriti nemudoma 
oziroma pošiljatelja obvestiti o datumu, ko mu bo odgovor posredovan. 
 
Osnovna komunikacija med sponzorskim in gostiteljskim Lions klubom2 poteka izključno preko 
pooblaščenca distrikta oz. multiple distrikta za mednarodno izmenjavo mladih (District/Multiple District 
Youth Camp and Exchange Chairperson, YEC). V kolikor distrikt / multiple distrikt ni imenoval 
pooblaščenca za mednarodno izmenjavo mladih mora vsa komunikacija potekati preko guvernerja 
distrikta oz. guvernerja multiple distrikta. 
 
Oddelku za programe sodelovanja z mladimi pri LCI (Youth Programs Department) je potrebno 
posredovati popolne podatke za zagotovitev promocije, načrtovanja, osnovnih kontaktov, korespondence 
ter narave odločitev in izbora. Prav tako je potrebno oddelku posredovati podatke o udeležencih, družini 
ter sponzorskemu in gostiteljskemu klubu, datumih prihoda in odhoda ter kontaktnih podatkov za nujne 
primere. 
 
Dolžnost gostiteljskega kluba je, da posreduje osnovne informacije o programu, ki bo potekal v okviru 
mednarodne izmenjave mladih. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Prevod	  sekcije	  F	  XXIII.	  Oddelka	  mednarodnih	  pravil	  LCI	  (Board	  policy	  manual),	  ki	  se	  nanaša	  na	  mednarodno	  izmenjavo	  
mladih.	  Prevod	  lahko	  odstopa	  od	  določb	  iz	  uradnih	  pravil,	  v	  primeru	  neskladja,	  veljajo	  določbe	  iz	  angleškega	  originala.	  
2	  Sponzorski	  klub	  oz.	  distrikt	  je	  klub	  oz.	  distrikt,	  ki	  mladega	  udeleženca	  pošilja	  v	  izmenjavo	  v	  tujino;	  gostiteljski	  klub	  oz.	  
distrikt	  pa	  je	  klub	  oz.	  distrikt,	  ki	  bo	  mladega	  udeleženca	  gostil	  v	  okviru	  mednarodne	  izmenjave.	  Uporabljeni	  izrazi	  v	  
besedilu	  uporabljajo	  izraz	  sponzorski	  /	  gostiteljski	  Lions	  klub,	  pri	  čemer	  se	  v	  primeru,	  da	  je	  glavni	  organizator	  izmenjave	  
Lions	  Distrikt	  oz.	  Multi	  Distrikt	  obveznosti	  smisleno	  nanašajo	  na	  Lions	  Distrikt	  oz.	  Multi	  Distrikt.	  V	  nekaterih	  delih	  besedila	  
lahko	  besedna	  zveza	  Lions	  klub	  pomensko	  zajema	  tudi	  člane	  Lions	  klubov.	  
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Vsak udeleženec mora v prijavo vključiti osebno predstavitveno pismo3, namenjeno bodoči gostiteljski 
družini, ki naj vključuje opise oz. navedbe: 
- Osebnih hobijev, področja študija ter interesnih dejavnosti, 
- O družinskih članih in njihovih poklicih 
- Predstavitev domačega kraja, 
- Krajev, ki jih je udeleženec že obiskal, 
- Pričakovanj, povezanih z izmenjavo, 
- Dietnih, zdravstvenih ali verskih potreb, ki jih ima udeleženec. 

Gostiteljska družina mora ob prijavnici v program pripraviti predstavitveno pismo4, ki ga posredujejo 
gostiteljskemu Lions klubu, ki predstavitveno pismo posreduje sponzorskemu klubu ter udeležencu ob 
potrditvi mesta v izmenjavi. 

Vsakega udeleženca izmenjave mladih mora sponzorirati ali odobriti Lions klub, ne glede na to, ali bo 
Lions klub kril stroške izmenjave, ali ne.  

b) Izbor udeležencev mednarodne izmenjave mladih 

(1) Prijavo kandidata oz. kandidatke5 natančno prouči sponzorski Lions klub, pred sprejetjem njegove 
prijave.6 

(2) Otroci članov Lions kluba se izmenjave lahko udeležijo, razen če pravila kluba in distrikta določajo 
drugače. 

(3) Socialno ogroženi otroci in otroci z gibalno motnjo se izmenjave lahko udeležijo, če tako določi 
sponzorski Lions klub. 

(4) Lions klubi pri izboru kandidata upoštevajo: 

A STAROST: V program mednarodne izmenjave mladih se lahko vključijo kandidati, stari med 15 in 
21 let. Točno starost določi država gostiteljica oziroma Lions distrikt glede na specifiko kulture in 
običaje. 

B KARAKTERNE LASTNOSTI: Upoštevalo naj bi se karakterne lastnosti udeležencev, pri čemer 
naj bi upoštevali vsaj dva neodvisna vira. 

C IZOBRAZBA: Lions klub naj bi pri izboru kandidata upošteval tudi šolski uspeh ter izvenšolsko 
angažiranost. 

D JEZIK: Udeleženec izmenjave naj bi imel vsaj osnovno znanje jezika države gostiteljice. Nekatere 
države zahtevajo vsaj dvo letno učenje jezika ali druga potrdila, ki dokazujejo znanje jezika. 

E POZNAVANJE PROGRAMA MEDNARODNE IZMENJAVE MLADIH: Osnovno poznavanje 
aspektov izmenjave je ključno za udeleženca in njegove starše. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Predstavitveno	  pismo	  naj	  bo	  zapisano	  v	  jeziku,	  ki	  je	  dogovorjen	  za	  uradni	  jezik	  izmenjave.	  
4	  Predstavitveno	  pismo	  naj	  bo	  zapisano	  v	  jeziku,	  ki	  je	  dogovorjen	  za	  uradni	  jezik	  izmenjave.	  
5	  Programa	  mednarodne	  izmenjave	  mladih	  se	  lahko	  udeležijo	  tako	  moški,	  kot	  ženske,	  pri	  čemer	  pa	  se	  v	  nadaljevanju	  
besedila	  uporabljena	  moška	  oblika	  uporablja	  za	  oba	  spola.	  

6	   Pravila	   Lions	   distrikta	   129	   –	   Slovenija	   dodatno	   določajo:	   »Udeleženca	   izbere	   sponzorski	   Lions	   klub.	   Izbor	   udeleženca	  
potrdi	   YEC	   Lions	   distrikta,	   ki	   lahko	   kandidata,	   ki	   ga	   je	   izbral	   sponzorski	   Lions	   klub	   tudi	   zavrne.	   Zavrnitev	   temelji	   na	  
neizpolnjevanju	  zahtev	  ter	  splošnih	  pogojev	  in	  morebitnih	  drugih	  dogovorov	  tako	  sponzorskega	  Lions	  kluba,	  staršev	  ali	  
skrbnikov	  kandidata	  in	  kandidata	  za	  udeležbo	  v	  izmenjavi.	  YEC	  lahko	  zavrne	  tudi	  kandidata	  za	  udeležbo	  v	  izmenjavi,	  ki	  je	  
bil	  v	  program	  že	  vključen	  prejšnje	  leto,	  pa	  je	  (tudi	  starši/skrbniki	  in	  sponzorski	  Lions	  klub)	  kršil	  splošne	  pogoje	  oziroma	  se	  
ni	  držal	  dogovorov.«	  	  
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F OSEBNI MOTIVI KANDIDATA: Udeleženec mora utemeljiti razloge za prijavo v izmenjavo v 
želeni državi gistiteljici. Kandidat se mora prizadevati za lastni prispevek k mednarodnemu 
razumevanju in izraziti željo po spoznavanju življenja v drugačni kulturi. 

G ZDRAVSTVENE ZMOŽNOSTI: Tudi otroci s posebnimi potrebami se lahko udeležijo programa 
izmenjave mladih. Zdravstveno stanje udeleženca izmenjave mora biti zaradi izbora gostiteljske 
družine jasno opredeljeno. Gostiteljska družina mora biti obveščene o posebnih potrebah kot 
npr.: alergija na hrano, zdravila, jemanje posebnih zdravil, posebne potrebe zaradi religioznih 
vzrokov,… 

H VIDEZ: Izgled udeleženca izmenjave mora sovpadati s kulturo gostiteljske družine in države 
gostiteljice. Udeleženec izmenjave mora spoštovati druge tako kot pričakuje, da bo spoštovan 
sam. Slika na prijavnici je zahtevana, ker omogoča, da gostiteljska družina z udeležencem laže 
spozna ob prihodu v državo gostiteljico. 

I SOGLASJE STARŠEV oz. SKRBNIKOV: Starši ali skrbniki s podpisom sprejemajo ter soglašajo 
s pogoji izmenjave. S svojim podpisom jamčijo, da bodo v primeru  bolezni ali nesreče 
udeleženca izmenjave krili vse potrebne stroške zdravljenja7. 

J Vsak gostiteljski Lions klub lahko določi še dodatna pravila, ki jih mora udeleženec izmenjave 
spoštovati.8  

K Vsak udeleženec izmenjave mora jasno izraziti lastno željo, da se vključi v program izmenjave. 
Prav tako mora oddati prijavnico v program izmenjave, ki jo podpiše sam in njegovi straši/ 
skrbniki, pri čemer s podpisom jamči, da se strinja s pravili in nameni programa ter da bo le-te 
spoštoval. 

L Potovalne kvote, proste gostiteljske družine: Gostiteljski Lions klub ne sme izbrati udeleženca 
izmenjave zgolj zaradi zapolnitve prostih mest oz. gostiteljskih družin. 

M Dodaten pogoj: Sponzorski Lions klub udeležencu izmenjave ne sme dovoliti odhoda v državo 
gostiteljico, dokler gostiteljski Lions klub zanj ne uredi gostiteljske družine, niti se za udeleženca 
ne smejo pričeti urejati podrobnosti o potovanju. 

c) Izbor gostiteljskih družin 

(1) Gostiteljske družine izbere gostiteljski Lions klub. Če je mogoče so to družine, kjer je vsaj en 
družinski član tudi član Lions kluba. Pri izboru družine je potrebno upoštevati: 

(a) Starost: Življenjski slog družine naj bo tak, da se bodo lahko prilagodili starosti udeleženca 
izmenjave. Zaželjeno je, da imajo v gostiteljski družini tudi lastne otroke podobne starosti, vendar 
to ni pogoj za izbor. 

(b) Ustreznost: Ravnanja in odnos članov družine morajo biti v duhu razumevanja in sposobnosti 
odprtega ter ozaveščenega komuniciranja z udeležencem izmenjave. 

(c) Znanje jezika: Vsaj en družinski član naj bi razumel in govoril jezik, ki ga razume udeleženec 
izmenjave, v nekaterih primerih je takšno znanje jezika tudi nujno.  

(d) Poznavanje programa mednarodne Lions izmenjave: Gostiteljska družina mora biti seznanjena s 
programom mednarodne izmenjave mladih, saj to pripomore k uspešnosti izvedbe izmenjave. Vsi 
člani družine morajo pri gostiteljstvu poznati in sprejeti svoj del odgovornosti. Če nihče v 
gostiteljski družini ni član Lions kluba, naj bo družina dobro poučena o smotrih in načelih 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Udeleženec	  naj	  bi	  imel	  sklenjeno	  ustrezno	  zavarovanje	  za	  kritje	  morebitnih	  stroškov	  zdravljenja,	  kot	  tudi	  dugo	  ustrezno	  
nezgodno	  zavaroavnje	  ter	  zavarovanje	  odgovornosti.	  
8	  Skladno	  s	  pravili	  Lions	  Distrikta	  129	  –	  Slovenija,	  vsak	  udeleženec	  podpiše	  posebno	  izjavo	  s	  katero	  se	  dodatno	  zaveže	  k	  
spoštovanju	  pravil	  izmenjave.	  
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Lionizma in o poteku in pravilih programa mednarodne izmenjave mladih. Lions klubi naj 
organizirajo posebna informativna srečanja z gostiteljskimi družinami. 

(e) Bivalni pogoji: Ni nujno, da udeleženec izmenjave biva v luksuznih pogojih. Nastanitev mora 
ustrezati običajni nastanitvi za dodatnega človeka v hiši, ne da bi se pri tem povzročalo dodatne 
stroške. 

(f) Preference družine: Pred dokončnim izborom gostiteljske družine je potrebno upoštevati tudi 
percepcije družine glede narodnosti, jezika, vere, spola in starosti udeleženca. Morebitne 
posebne želje oz. zahteve je potrebno določiti med izborom. 

(2)  Potovalne kvote: Gostiteljski Lions klub ne sme družin izbirati le z namenom, da zapolni prosta 
mesta v izmenjavi. 

d) Gostiteljstvo 

(1) Gostiteljski Lions klub je odgovoren in zadolžen za gostiteljstvo udeleženca izmenjave. Urediti mora 
vse v zvezi z prihodom in odhodom udeleženca. Odgovoren je tudi za njegovo bivalno blaginjo, 
poskrbeti pa mora tudi za vse udeleženčeve aktivnosti v času njegovega bivanja. 

(2) V primeru neskladja med gostiteljsko družino in udeležencem izmenjave, mora odgovorna oseba za 
mednarodno izmenjavo v sponzorskem Lion klubu na ustrezen in nekonflikten način zagotoviti drugo 
gostiteljsko družino. (Za tovrstne primere je priporočljivo, da ima gostiteljski Lions klub na voljo t.i. 
rezervno gostiteljsko družino). 

(3) Če se pojavi nerešljiva situacija, ki je gostiteljski Lions klub ob vseh običajnih naporih ne more rešiti, 
se kontaktira udeleženčeve starše, v nekaterih primerih pa tudi sponzorski Lions klub oz. distrikt. V 
kolikor rešitev zapleta ni mogoča, se udeleženca vrne domov, pri čemer pa za ureditev potovanja 
domov poskrbijo starši oz. skrbniki.9 

(4) Gostiteljska družina mora udeleženca izmenjave sprejeti kot družinskega člana. Kljub temu, da je 
odnos drugačen od tistega, ki so ga udeleženci vajeni doma, naj bo le-ta naraven. Prav spoznavanje 
navad in načinoa življenja je smoter izmenjave mladih. 

 

e) »Kulturna« priprava 

(1) Tako sponzorski, kot gostiteljski Lions klub, ki sodelujeta v programu mednarodne izmenjave mladih, 
morata o navadah in pričakovanjih programa ter državi gostiteljici oz. državi iz katere prihaja 
udeleženec izmenjave, seznaniti udeleženca, njegove starše oz. skrbnike ter gostiteljske družine. 

(2) O podrobnostih povezanih s potovanjem, lokalno zakonodajo, potne listine, vizume, kot tudi carinske 
predpise, udeleženca obvesti sponzorski Lions klub. 

(3) Udeleženec izmenjave se mora zavedati, da zanj v času izmenjave veljajo zakoni države gostiteljice. 
Posebej je to pomembno v primeru posedovanja orožja, pitja alkoholnih pijač, uživanja in 
posedovanja prepovedanih drog. V primeru, da je udeleženec izmenjave mladoleten, veljajo zanj 
zakoni države gostiteljice za mladoletne osebe. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Pravila	  Lions	  distrikta	  129	  –	  Slovenija	  nalagajo,	  da	  se	  v	  takšnih	  primerih,	  preden	  se	  kontaktira	  starše	  in	  sponzorski	  Lions	  
klub	  oz.	  distrikt	  o	  tem	  obvesti	  pooblaščenca	  slovenskega	  Lions	  distrikta	  za	  mednarodno	  izmenjavo	  mladih,	  ki	  skuša	  
pomagati	  pri	  rešitvi	  zapleta.	  



	  
	  

Mednarodna	  pravila	  programa	  Mednarodne	  izmenjave	  mladih	  

	  
             DISTRICT 129                          SLOVENIA 

	  

             LIONS CLUBS                      INTERNATIONAL 
	  

f) Organizacija potovanja 

(1) Organizacija in stroški potovanja za udeleženca izmenjave mladih so odgovornost sponzorskega 
Lions kluba udeležeca, ki potuje v tujino10.  

(2) Skupinska potovanja, naj bodo organizirana z namenom širjenja ciljev in namenja mednarodne 
izmenjave mladih. Skupinska potovanja naj nebi bila načrtovana zaradi zagotavljanja večjega števila 
udeležencev, z namenom turističnega potovanja, zlasti v kolikor dodatno obremenjujejo gostiteljski 
Lions klub. Skupinski, čarterski poleti naj bodo organizirani s preizkušeno in zanesljivo letalsko 
družbo. 

(3) Oddelek za programe dela z mladimi pri LCI ne organizira potovanj in ni odgovoren za potovanja.  

(4) Gostiteljski Lions klub mora podrobnosti potovanja sporočiti vsaj 6 tednov pred potovanjem tako s 
strani sponzorskega, kot tudi gostiteljskega Lions kluba. Urnik potovanja in prevozno sredstvo naj 
bosta določena čimprej. 

(5) O kakršnih kolih spremembah in možnostih le-teh se je potrebno soglasno in natančno dogovoriti. O 
vseh spremembah v zadnjem trenutku je potrebno takoj obvestiti gostiteljski klub in gostiteljsko 
družino. Če prvotnega udeleženca izmenjave nadomesti drug udeleženec, mora biti izbran v skladu 
s pogoji, ki veljajo za vse. 

(6) Če udeleženci izmenjave potujejo v skupini, je potrebno določiti nekoga za vodjo skupine. 
Sponzorski Lions klub vodji skupine krije vse stroške prevoza in bivanja. 

(7) Kakršnakoli osebna potovanja v času izmenjave so prepovedana, tudi če gre za obisk sorodnikov ali 
prijateljev. Za take obiske, potrebuje udeleženec izmenjave posebno dovoljenje, ki ga en mesec 
vnaprej podpišejo vse vpletene stranke: udeleženčevi starši ali skrbniki, sponzorski Lions klub, 
sponzorski YEC, gostiteljski YEC, gostiteljski Lions klub in gostiteljska družina. 

g) Zavarovanje 

(1) Sponzorski Lions klub je odgovoren, da preveri ali zagotovi, da ima udeleženec izmenjave urejeno 
ustrezno zavarovanje (zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje odgovornosti) v času 
trajanja izmenjave in potovanja. Informacijo o potrebni višini zavarovanja naj bi pridobili v 
sodelovanju z gostiteljskim Lions klubom oziroma s strani ustrezne zavarovalnice. 

(2) Gostiteljskemu Lions klubu mora biti dokaz o zavarovanju (številka police) poslan preden sprejmejo 
udeleženca izmenjave. 

(3) Gostiteljski Lions klub naj bi prav tako sklenil ustrezno zavarovanje za čas gostiteljstva tujih 
udeležencev, in sicer še pred potrditvijo udeleženčevih prijav. 

(4) Sponzorski Lions klub naj bi zagotovil ustrezno izjavo s katero se odveže morebitnih dodatnih 
obveznosti oz. odškodninskih zahtevkov s strani udeleženca oz. njegovih staršev ali skrbnikov. 

(5) Gostiteljski Lions klub ima možnost, da od udeležencev terja sklenitev dodatnega zavarovanja, ki ga 
sklenejo udeleženci na lastne stroške, s katerim krijejo morebitne zdravstvene, življenjske, nezgodne 
zavarovalne dogodke, kot tudi zavarovanje odgovornosti, ne glede na to, ali imajo udeleženci takšno 
zavarovanje že sklenjeno v domači državi. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Sponzosrki	  Lions	  klub	  se,	  skladno	  s	  pravili	  Lions	  Distrikta	  129	  –	  Slovenija,	  lahko	  z	  udeležencem	  dogovori,	  da	  stroške	  krije	  
sam	  oziroma	  njegovi	  starši	  oziroma	  skrbniki.	  
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h) Finančne obveznosti 

(1)  Sponzorski Lions klub 

(a) Sponzorski Lions klub je odgovoren za kritje vseh stroškov potovanja udeleženca izmenjave. 
Stroške lahko krije sponzorski Lions klub, družina udeleženca izmenjave, lahko so izplačani iz 
posebnega fonda Distrikta, lahko pa so sredstva zbrana s kombinacijo vseh treh virov. 

(b) Sponzorski Lions klub11 je odgovoren za kritje dejanske cene vozovnice, zavarovanja, letaliških 
taks, carin in drugih stroškov, ki nastanejo na poti, kot tudi nočnin med potjo. 

(2)  Gostiteljski Lions klub 

(a) Gostiteljski Lions klub je odgovoren za kritje vseh stroškov prehrane, nastanitve in gostovanja pri 
gostiteljski družini. 

(b) Odgovoren je tudi za vse stroške nastale med trajanjem izmenjave, kot na primer stroški 
zabavnega programa, ogledov, obiski restavracij,… O kritju teh stroškov se gostiteljski Lions klub 
dogovori z gostiteljsko družino. 

(3)  Udeleženec izmenjave 

(a) Vsak udeleženec izmenjave naj ima s seboj približno 75 dolarjev na teden, ki jih porabi za manjše 
nakupe spominkov in za družabne aktivnosti, ki mu jih gostiteljska družine ne organizira. 

i) Izredne situacije 

Sponzorski Lions klub je odgovoren za skladnost s temi pravil med potovanjem, v času trajanja programa 
mednarodne izmenjave pa gostiteljski Lions klub. 

Kljub temu, da je nevarnih situacij izjemno malo, se te lahko zgodijo, v teh primerih sledimo naslednjim 
usmeritvam: 

 (1) Nepričakovani obiskovalci: Noben Lions klub ni dolžan poskrbeti za namestitev ali potovanje 
nepričakovanih obiskovalcev, njihov predčasni prihod oz. podaljšanje bivanja v državi gostiteljici, 
bodisi če gre za posamičnega udeleženca / obiskovalca ali skupino. 

(2) Kakršnokoli prošnje za vključevanje v šole, treninge, službo, dolgoročno namestitev in stanovanje je 
prepovedano. Prepovedana je tudi uporaba motornih vozil. 

(3)  Bolezen, nesreča: Vsaka bolezen udeleženca izmenjave zahteva pozornost gostiteljske družine in 
gostiteljskega Lions kluba. V primeru resne bolezni ali nesreče je nujno stopiti v stik z 
udeleženčevimi starši ali skrbniki in jih obvestiti o diagnozi ter o navodilih zdravnika. Starši oziroma 
skrbniki morajo pred odhodom udeleženca v izmenjavo podati soglasje za morebitno zdravstveno ali 
kirurško oskrbo, ki bi bila nujna v primeru bolezni ali nezgode. 

(4)  Nesoglasje z gostiteljsko družino: Če odnosi med gostiteljsko družino in udeležencem izmenjave 
postanejo oteženi oziroma neznosni se o tem obvesti gostiteljski Lions klub, ki se mora potruditi, da 
situacijo reši. V izjemnih primerih gostiteljski Lions klub organizira udeleženčev predčasen povratek 
domov. 

(5)  Zamenjava gostiteljske družine: Če se zgodi, da potrjena gostiteljska družina odpove sodelovanje  v 
izmenjavi po tem, ko se udeležencu izmenjave mesto že zagotovi, mora gostiteljski Lions klub najti 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  V	  kolikor	  ni	  bil	  dogovorjen	  drugačen	  način	  kritja	  stroškov.	  
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ustrezno gostiteljsko družino. Klub mora storiti vse, da ne odpove možnosti izmenjave udeležencu, ki 
je že dobil potrditev. 

j) Izredne finančne obremenitve: 

Nepričakovane materialne stroške, ki morajo biti plačani vnaprej, krije družina udeleženca izmenjave. Na to 
se družino opozori preden se izbere udeleženca izmenjave. Če se zgodi kaj takšnega, morajo biti o tem 
takoj obveščeni starši ali skrbniki in sponzorski Lions klub. Šele po tem, ko starši oz. skrbniki sprejmejo 
obveznosti, lahko gostiteljski lions klub pristopi k pokritju stroškov oz. slednje poravna vnaprej. 

V primeru, da ima gostiteljski Lions klub nepredvidene nujne finančne obveznosti, ki jih je potrebno 
poravnati nemudoma, mora o tem nemudoma obvestiti družino udeleženca ali sponzorski Lions klub, pri 
čemer pa lahko starše oz. skrbnike ali sponzorski Lions klub tudi zaprosi, da del obveznosti poravnajo 
vnaprej. Natančno mora navesti vse podrobnosti, vsi vpleteni pa se morajo potruditi, da nastalo situacijo 
rešijo pošteno, razumno in v skladu z dobro voljo. 

3. Organizacije za mednarodno izmenjavo mladih 

a. Za kandidate, za katere ni mogoče organizirati gostiteljstva ter v primerih, ko gre za programe 
dolgoročnega študija, Lions Clubs International (v nadaljevanju LCI) priporoča programe American Field 
Service International Scholarships, the Experiment in International Living, and Youth for Understanding. 

b.  Oddelek za programe dela z mladimi pri LCI je odgovoren, da Lions distriktom in klubom poda vse 
bistvene informacije in usmeritve glede mednarodne izmenjave. Skrbi tudi za potek komunikacije med 
vsem odgovornimi. 

4. Mednarodna izmenjava v okviru Lions distrikta 

a. Guvernerji Lions distrikta naj skrbijo, da se organizacija Lions izmenjave ohranja vsako leto. 

(1)  V kolikor je to mogoče, naj v svoj kabinet imenuje YEC, 

(2)  Ob zamenjavi YEC se opravi primopredaja celotne dokumentacije. 

b.  Lions guverner naj v svojem letu na ravni distrikta organizira »Mladinski teden«. Izbira datuma je 
odvisna od kulturnih in okoljskih značilnosti distrikta. Izbor naj bo objavljena na mednarodnem seminarju 
izvoljenih guvernerjev. 

c.  Na uspešnost distrikta vpliva tudi sodelovanje v mednarodni izmenjavi mladih, zato naj bi guvernerji 
spodbujali udeležbo klubov in mladih v programu.  

d.  Mednarodni izmenjavi mladih je namenjen obsežen del seminarja izvoljenih guvernerjev. Na forum o 
mednarodni izmenjavi v okviru mednarodne konvencije je povabljenih 10 najboljših YEC, da predavajo 
o izmenjavi. Vse to finančno ne obremeni dodatno Lions clubs international. 

e.  LCI vzpodbuja direktno komunikacijo in sodelovanje med sodelujočimi distrikti in klubi.  

f.  Vzpostavljen naj bo svet »LOjev«, ki koordinira sodelovanje med distrikti in multi distrikti, v kolikor je to 
primerno in potrebno. Takšen svet imenuje guverner distrikta ali svet guvernerjev multi distrikta. Člani 
sveta na ravni multi distrikta naj bi vključevali tudi YEC posameznih sub-distriktov. 

g.  V distriktih in multidistriktih, kjer se izvajanje mednarodne izmenjave zavleče v novo Lions leto morajo 
YEC in sveti teh oseb imeti popolno dovoljenje novega guvernerja ali sveta guvernerjev na muliti 
distriktu, da mednarodno izmenjavo, katere organizacija se je začela pred 30 junijem izpeljejo do konca.  
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h.  Vsak guverner mora do 15. avgusta podpisati obrazec »Annual District Youth Exchange Certification 
Form«, s katerim jamči, da bo izmenjava opravljena v skladi s politiko, usmeritvami in standardi Lions 
clubs international. Okviren program in YEC morata biti objavljena na spletni strani Lions clubs 
international in v posebnem diriktoriju izmenjave, ki ga pripravi LCI. 

5. Nagrada za najboljših 10 YEC oseb 

a.  Nagrada se podeljuje v skladu s pogoji: 

(1)  Popolno poročilo o izpeljani mednarodni izmenjavi naj bo poslano v Ameriko do 15. novembra. 

(2)  Najboljših 10 YEC bo izbranih na seji mednarodnih direktorjev marca ali aprila. 

(3)  V poročilu mora biti zajeto: 

(a) Število prejetih prošenj za udeležbo na mednarodni LCI izmenjavi mladih in število dejanski 
sponzoriranih udeležencev izmenjave. 

(b) Število prošenj za gostiteljstvo in število dejanskih udeležencev izmenjave, ki so se udeležili 
gostiteljstva. 

(c) Število sodelujočih klubov v  Mednarodni LCI izmenjavi mladih. 

(d) Starost in spol udeležencev. 

(e) Udeležba morebitnih oseb s posebnimi potrebami. 

(f) Države udeležene v Mednarodni LCI izmenjavi. 

(g) Sodelovanje z ostalimi YEC. 

(h) Udeležba udeležencev v LCI taborih/centrih. 

(4)  Poročilo YEC mora biti poslano na mail LCI na predpisanem obrazcu in ne sme presegati treh strani. 
V priponkah so lahko poročila o objavah v medijih, fotografije in drugi pomembni dokazi. 

(5)  Zaželeno je , da so poročila v angleškem jeziku. 

(6)  Če je kandidat za nagrado član Lions kluba, ki je del multi distrikta potem odloča o predlogu za 
nagrado svet guvernerjev distrikta, če pa je član Lions kluba, ki spada v samostojni distrikt o 
predlogu za nagrado odloča guverner. 

(7)  Vsak samostojni distrikt lahko poda en predlog za nagrado letno, vsak multidistrikt, ki nima več kot 
14 članov, lahko poda en predlog, vsak večji multi distrikt pa lahko poda največ dva predloga letno. 

(8)  O predlogu se svet guvernerjev ali guverner odloči v letu, ko bo opravljen izbor in to takoj, ko YEC 
opravi svoje delo. 

(b)  Nagrada se mora YEC podeliti ob pomembnem Lions dogodku, ko so prisotni pomembni Lions člani. 

 

6. Poročanje o poteku LCI izmenjave v Ameriko 

a.  Vsak YEC distrikta ali multidistrikta mora podati poročilo o izmenjavi najkasneje do 15. novembra. Obrazec 
za poročilo pošlje LCI na oddelek za izmenjavo, guvernerju distrikta ali svetu guvernerjev muliti distrikta. 
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Odgovoren za obveščanje ga mora posredovati YEC. Guverner ali svet guvernerjev sta odgovorna, da je 
poročilo oddano do roka. 

b.  Poročilo mora vsebovati: 

(1)  Število fantov in deklet, ki so bili v gostiteljstvu  in v taborih/centrih. 

(2)  Število Lions klubov, ki so v izmenjavi sodelovali. 

(3)  Število sodelujočih gostiteljskih družin. 

(4)  Število deklet in fantov, ki so bili poslani v izmenjavo (sponzorirani). 

(5)  Poročilo o sodelujočih državah. 

7. LCI izmenjava zaradi političnih namenov 

LCI izmenjavo, vse vpletene in njihove kontakte je strogo prepovedano izrabljati v politične namene. 

 
 
PRAVILA MEDNARODNEGA LCI TABORA 

1. Nameni in cilji  

a.  Mednarodni LCI tabori so bili ustanovljeni leta 1974 zaradi uresničevanja pomembnega LCI cilja: » Ustvariti 
in gojiti duh sporazumevanja med narodi sveta.« 

b.  Cilji programa so:  

(1)  Omogočiti mladim vzpostaviti stik z mladimi iz drugih držav. 

(2)  Spodbujati spoznavanje idej, navad in kulture različnih narodov. 

(3)  Promocija medkulturnega dialoga in spodbujanje dobre volje, ki ohranjata mir v svetu. 

(4)  Razvijanje vodstvenih sposobnosti mladih. 

(5)  Spodbujanje spoštovanja drugače mislečih. 

(6)  Izpeljava različnih aktivnosti, ki mladim omogočajo učenje in s tem psihičen in fizičen razvoj. 

c.  Organiziranje LCI tabora zaradi turističnih namenov je strogo prepovedano. Sodelujočim sodelovanje ne 
sme prinesti finančnih koristi. 

d.  Aktivnosti »Lions mednarodnega tabora« so: 

(1)  Tabor mladih lahko v imenu uporabil Lions mednarodni tabor le, če je organiziran v skladu s temi 
določili in v skladu z usmeritvami sveta mednarodnih direktorjev LCI. 

(2)  Tabor mora trajati vsaj en teden. 

(3)  Udeleženci tabora so iz različnih držav. 

(4)  Del programa so aktivnosti, ki spodbujajo namene in cilje organizacije tabora. 
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2. Organizacija tabora 

a) Sponzoriranje tabora 

(1)  Finančno organizacijo tabora mora podpreti Lions klub, distrikt ali multi distrikt, in sicer posamično ali 
skupaj. 

(2)  O finančnem obsegu projekta se sponzorji dogovorijo z YEC, v kolikor je YEC imenovan. 

b) Prepoznavnost tabora 

(1)  O zunanji prepoznavnosti in o značilnostih tabora se dogovorijo YEC in osebje tabora. YEC mora 
sam določiti: datum tabora, njegovo lokacijo, ime, naslov, direktorja tabora, uradni jezik tabora, temo 
tabora in vse to sporoči v Ameriko, vsaj 6 mesecev pred rokom za oddajo prošenj za sodelovanje v 
mednarodni Lions izmenjavi. Seznam taborov objavljen na LCI spletni strani in v drugih primernih 
objavah.  

(2)  Naslov elektronske pošte YEC mora biti objavljena na uradni spletni LCI strani in posredovan ostalim 
YEC z namenom predstavitve tabora. 

c) Program tabora 

(1)  Podrobnosti in temo tabora določijo organizatorji tabora, Lions klubi, Lions Distrikt oziroma Multi 
Distrikt. Tema tabora naj bi bila povezana z Lions aktivnostmi v državi. 

(2)  Kljub temu, da program tabora zajema, na primer, oglede kulturnih znamenitosti oziroma je program 
prilagojen udeležencem s posebnimi potrebami, naj bi mednarodni tabor vključeval naslednje 
aktivnosti: 

(a) Obisk zgodovinsko pomembnih krajev, specifičnih podjetij, industrije v državi, znanstvenih in 
izobraževalnih institucij, verskih objektov, krajev pomembnih za varstvo okolja. 

(b) Predavanja in delavnice o aktualnih aktivnostih. 

(c) Obisk tradicionalnih družin oz. domov.  

(d) Razprave o aktualnih temah med udeleženci tabora in predstavniki vodilnih na Lions distriktu, 
gospodarstva, izobraževalnih ustanov in vladnih predstavnikov. 

(e) Predstavitev gostiteljske države na različne načine: izleti, pogovori, predavanja, predstavitve, 
delavnice in drugo. 

(f) Predstavitev dežel in kulture iz katerih udeleženci tabora prihajajo. 

(3) Program tabora mora vključevati tudi nekaj fizičnih (športnih) aktivnosti. 

(4) Aktivnosti v taboru naj vzpodbujajo pogovore o aktualnih temah v svetu, izogniti pa se je potrebno 
političnim in nacionalističnim tematikam. 
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d) Komunikacija 

(1)  Organizatorji tabora morajo poskrbeti za učinkovito in ažurno informiranje vseh vpletenih: 
udeležencev v taboru, njegovih staršev ali skrbnikov, YEC in odgovornih na LCI. Za učinkovito 
komunikacijo je nujen takojšen odziv. 

(2)  Komuniciranje med sponzorskim Lions klubom in organizatorji tabora mora potekati preko YEC. V 
kolikor YEC ni imenovan, potem komunikacija teče preko guvernerja distrikta. 

(3)  V kolikor udeleženčev program poleg udeležbe v taboru zajema tudi bivanje pri gostiteljskih 
družinah, je potrebno podatke o gostioteljski družini (ime, priimek, naslov) sporočiti  sponzorskemu 
lions distriktu, klubu, staršem oz. skrbnikom in udeležencu sporočiti v razumnem času pred odhodom 
v izmenjavo. 

(4)  V kolikor je tabor mladih izvzet iz rednega programa mednarodne izmenjave mladih pod vodstvom 
YEC, mora biti ta obveščen o potovanjih ter gostiteljstvu vseh udeležencev takšnega tabora. 

e) Zaščita mladoletnih 

Mednarodni tabor mora biti organiziran v skladu z zakonodajo, ki velja za mladoletne. 

3. Izbor udeležencev tabora 

a.  Pokroviteljstvo nad prijavo mora sprejeti Lions klub, ne glede na to, ali bo Lions klub kril stroške, povezane 
z udeležno v programu, ali ne. S prijavo mora pisno soglašati tudi YEC distrikta oziroma multi distrikta, v 
kolikor je to ustrezno. V primeru, ko YEC ni imenovan, prijavo podpiše guverner distrikta lai predsednik 
sveta multi distrikta. V kolikor je kandidat iz območja, kjer Lions klubi niso organizirani v distrikt, zadošča 
podpis predsednika Lions kluba. 

b.  Potencialni udeleženci so lahko izbrani na naslednje načine: 

(1)  S pomočjo organizacije različnih tekmovanj in natečajev. 

(2)  Na predlog šole ali lokalne skupnosti oziroma nevladne organizacije. 

(3)  Na predlog Lions člana. 

c.  Vsak potencialni udeleženec naj bi opravil razgovor s predstavniki sponzorskega Lions kluba preden ga 
izberejo in prijavijo na izmenjavo. 

d.  Število udeležencev tabora določijo organizatorji tabora in ga predstavijo v promocijskem gradivu tabora. 
Splošno je priporočeno, da naj bi tabor sprejel med 30 in 60 mladih. 

e.  Organizatorji tabora pri izboru udeležencev upoštevajo naslednje kriterije: 

(1) STAROST: V vsakem taboru je lahko starost določena različno. Priporočljivo je, da se giblje med 16 
in 21 let in da razlika med udeleženci ni večja od 3 let. 

(2) IZOBRAZBA: Uspešnost v šoli ter dodatne / izvenšolske aktivnosti kandidata naj bi bile upoštevane. 
Kandidati naj bi imeli iskreno željo, da se dodatno izobražujejo preko mednarodnih izkušenj. 

(3) JEZIK: Vsak udeleženec tabora mora biti sposoben komunicirati v uradnem jeziku tabora. 

(4) ODNOS: Udeleženec tabora se mora obnašati zrelo in odprto do drugačnih kultur. Z veseljem mora 
sprejemati način življenja drugih. 
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(5) ZDRAVJE: LCI spodbuja, naj bo otrokom s posebnimi potrebami omogočeno sodelovanje v Lions 
taborih. Storjeno naj bo vse, kar je razumno mogoče, da bodo taki udeleženci lahko bivali v taborih in 
si s tem pridobili neprecenljive izkušnje. Lions multi distrikti in distrikti lahko sponzorirajo tabore za 
otroke s posebnimi potrebami, kot so sladkorni bolniki ali gibalno ovirani. Tem otrokom naj bi bilo 
omogočeno tudi sodelovanje v drugi posebnih taborih, ki jih organizirajo druge institucije za otroke s 
posebnimi potrebami, v kolikor za to izpolnjujejo pogoje. Vsak udeleženec mora svoje posebne 
potrebe ali stanja, ki bi ga kakorkoli ovirala pri sodelovanju v programu tabora, navesti in opisati v 
prijavi v tabor. Na takšne potrebe je ob prijavi potrebno posebej opozoriti tudi organizatorje tabora. 
Posebna zdravstvena stanja, alergije ter jemanje zdravil, zahteve po posebni prehrani zaradi alergij 
ali verskih razlogov, kot tudi alergije na hrano ali zdravila, je potrebno ustrezno sporočiti 
organizatorjem tabora. Prav tako je organizatorje tabora potrebno opozoriti na posebne zahteve 
glede prehrane ali higiene, ki izvirajo iz verskih vzrokov. 

(6) SPOL: Tabori so lahko mešani ali omejeni zgolj na določen spol. 

(7) ZUNANJI IZGLED: Organizatorji tabora lahko predpišejo posebna pravila oblačenja, če to zahteva 
izvedba tabora ali kultura države gostiteljice tabora. 

(8) POSEBNE SPOSBNOSTI: Za udeležbo v določenih taborih se lahko zahteva posebne športne ali 
glasbene sposobnosti. 

(9)  ZNAČAJSKE LASTNOSTI: Vsaj dve kandidatovi značajski lastnosti naj bi ustrezali zahtevam oz. 
pričakovanjem tabora. 

(10) FINANČNA SPOSOBNOST: Finančna pomoč naj se nudi udeležencem, ki jo potrebujejo. 

(11) PREDNOSTNA UDELŽBA: Prednost pri udeležbi naj bi imeli udeleženci, ki še niso bili v LCI taboru. 

f.  Vsak bodoči udeleženec tabora mora oddati prijavo na predpisanem obrazcu ter mu priložiti svojo 
fotografijo. Udeleženec se mora vnaprej strinjati s programom tabora in ostalimi zahtevami tabora. Prijavo 
mora podpisati sponzorski Lions klub in YEC oz. guverner ali predsednik sveta multi distrikta. 

g.  Organizatorji tabora se sami določijo ali bodo v tabor sprejeli tudi otroke članov lions klubov ali ne, pri 
čemer pa morajo to odločitev objaviti v predstavitvenem gradivu.  

h.  Prijavo v tabor morajo podpisati tudi udeleženčevi starši ali skrbniki, ki prav tako pisno soglašajo s pravili in 
nameni tabora ter jamčijo, da bodo finančno pokrili vse morebitne obveznosti, nastale v  izjemnih situacijah 
(nesreča, bolezen, poškodba), ki niso krite iz udeleženčevega zavarovanja. 

i.  Udeležencev se v tabor ne sme sprejeti zgolj zaradi zapolnitve prostih mest ali promocije turizma. 

j.  Udeleženci tabora polno poleg teh pravil sprejemajo tudi morebitna druga pravila. 

4.  Vodje tabora: 

a.  Vodstvo tabora predstavljajo Lions člani, ki v sodelovanju z odborom12 tabora organizirajo in promovirajo 
tabor, vključeval pa naj bi tudi veščake za delo z mladimi, ki s svojimi izkušnjami pripomorejo k naravi in 
izvedbi tabora. 

5.  Splošne usmeritve: 

a.  Vsi udeleženci tabora naj bodo ambasadorji dobre volje in ustvarjalci duha razumevanja med različnimi 
narodi sveta. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Lokalna	  pravila	  Lions	  distrikta	  129	  –	  Slovenija	  v	  odbor	  vključujejo	  tudi	  Leo	  člane.	  
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b.  Sponzorski Lionsi morajo vse udeležence obvestiti o posebnostih glede potrebnih dokumentov, potnih 
listin, vizumih, carinskimi predpisi in zahtevanih cepljenjih. 

c.  Vse udeležence je potrebno poučiti o pravnih pravilih države gostiteljice, še posebej o mladoletniškem 
pravu, ter posebna področja, ki urejajo posedovanje orožja in drog ter uživanja alkohola in drog. 

d.  Lions YEC naj vsako leto organizira uvoden sestanek za vse bodoče udeležence programa izmenjave in 
LCI taborov, da njim in njihovim staršem/skrbnikom predstavi potek programa izmenjave in taborov, pravice 
in dolžnosti udeležencev ter nekaj o smotrih Lionizma. 

6. Organizacija potovanja 

a. Organizacija in stroški potovanja za udeleženca izmenjave mladih so odgovornost sponzorskega Lions 
kluba udeleženca, ki potuje v tujino13.  

b. Skupinska potovanja, naj bodo organizirana z namenom širjenja ciljev in namenja mednarodne izmenjave 
mladih. Skupinska potovanja naj nebi bila načrtovana zaradi zagotavljanja večjega števila udeležencev, z 
namenom turističnega potovanja, zlasti v kolikor dodatno obremenjujejo gostiteljski Lions klub. Skupinski, 
čarterski poleti naj bodo organizirani s preizkušeno in zanesljivo letalsko družbo. 

c. Oddelek za programe dela z mladimi pri LCI ne organizira potovanj in ni odgovoren za potovanja.  

d. Podrobnosti o potovanju udeleženca morajo biti organizatorjem tabora posredovane vsaj tri tedne pred 
odhodom v tabor. 

e. Morebitne spremembe ali odpovedi je potrebno nemudoma sporočiti organizatorjem tabora. Kot način 
zavarovanja pred odpovedmi v zadnjem trenutku lahko organizatorji tabora zahtevajo plačilo garancije za 
resnost udeležbe v programu mednarodne izmenjave mladih.  

f. V kolikor udeleženci izmenjave potujejo v skupini, je potrebno določiti nekoga za vodjo skupine. Sponzorski 
Lions klub vodji skupine krije vse stroške prevoza in bivanja. 

g. Kakršnakoli osebna potovanja v času izmenjave so prepovedana, tudi če gre za obisk sorodnikov ali 
prijateljev. Za take obiske, potrebuje udeleženec izmenjave posebno dovoljenje, ki ga en mesec vnaprej 
podpišejo vse vpletene stranke: udeleženčevi starši ali skrbniki, sponzorski Lions klub, sponzorski YEC, 
gostiteljski YEC, gostiteljski Lions klub in gostiteljska družina, v kolikor udeleženec izmenjave biva tudi pri 
gostiteljski družini. 

  

7.  Finačna izvedba 

a.  Sponzorski Lions klub 

(1) Sponzorski Lions klub je odgovoren za kritje vseh stroškov potovanja udeleženca izmenjave. Stroške 
lahko krije sponzorski Lions klub, družina udeleženca izmenjave, lahko so izplačani iz posebnega 
fonda distrikta, lahko pa so sredstva zbrana s kombinacijo vseh treh virov. 

(2) Sponzorski Lions klub14 je odgovoren za kritje dejanske cene vozovnice, zavarovanja, letaliških taks, 
carin in drugih stroškov, ki nastanejo na poti, kot tudi nočnin med potjo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Sponzosrki	  Lions	  klub	  se,	  skladno	  s	  pravili	  Lions	  Distrikta	  129	  –	  Slovenija,	  lahko	  z	  udeležencem	  dogovori,	  da	  stroške	  krije	  
sam	  oziroma	  njegovi	  starši	  oziroma	  skrbniki.	  
14	  V	  kolikor	  ni	  bil	  dogovorjen	  drugačen	  način	  kritja	  stroškov.	  
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 (3)  Vsak udeleženec tabora mora imeti urejeno pred odhodom v izmenjavo povratno vozovnico, vizum, 
če je potreben in posebne zdravstvene dokumente, v kolikor so ti potrebni. 

(4)  V kolikor mora gostiteljski lions klub nemudoma poravnati morebitne nepričakovane nujne stroške, 
mora o tem predčasno obvestiti straše ali skrbnike udeleženca tabora, ki so končni plačnik 
omenjenih stroškov. 

b.  Gostiteljski Lions klub 

(1)  Odgovoren je za kritje vseh stroškov prehrane in nastanitve v taboru. 

(2)  Stroški tabora lahko varirajo glede na program tabora, vključena potovanja, izbire lokacije tabora ter 
druge faktorje, kljub temu pa je potrebno stremeti k temu, da bi bili ti stroški čim nižji. Možnosti za 
financiranje tabora mladih so lahko sledeče: 

a. S prostovoljnimi prispevki Lions klubov oziroma gostiteljskega distrikta. 

b.  S prispevki lions klubov v distriktu ali multi distriktu ob nacionalni konvenciji. 

c.  Z razdelitvijo finančnih obveznosti za organizacijo programa med več Lions klubi v distriktu. 

d.  Z donacijami naključnih posameznikov. 

e.  Določi se lahko razumno visoka participacija udeležencev tabora, namenjena kritju stroškov 
povezanih s posebnim kulturnim ali izobraževalnim programom tabora. 

c.  Vsak udeleženec izmenjave naj ima s seboj približno 75 dolarjev na teden, ki jih porabi za manjše nakupe 
spominkov in za družabne aktivnosti, ki mu jih gostiteljska družine ne organizira. 

d.  Oddelek za programe dela z mladimi pri LCI in njegovi uslužbenci finančno niso odgovorni kateri koli 
del stroškov, ki izvirajo iz programa mednarodne izmenjave mladih, vključno z izvedbo tabora 

 

8.  Zavarovanje in odgovornost 

a.  Sponzorski Lions klub 

(1)  Sponzorski Lions klub mora zagotoviti, da ima udeleženec tabora urejeno ustrezno zavarovanje 
(zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje lastnine in odgovornosti) v času trajanja 
prevoza iz domače države v gostiteljsko državo in nazaj. 

(2) Sponzorski Lions klub je odgovoren, da preveri ali zagotovi, da ima udeleženec izmenjave urejeno 
ustrezno zavarovanje (zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje odgovornosti) v času 
trajanja izmenjave in potovanja. Stroške takšnega zavarovanja naj bi krili bodisi udeleženci ali njihovi 
starši oz. skrbniki, bodisi sponzorski Lions klub, lahko pa stroške zavarovanja krijejo na kakšen drug 
način. Gostiteljskemu Lions klubu mora biti dokaz o zavarovanju (številka police) poslan preden ti 
sprejmejo udeleženca izmenjave.  

(3) Sponzorski Lions klub naj bi zagotovil ustrezno izjavo, s katero se odveže morebitnih dodatnih 
obveznosti oz. odškodninskih zahtevkov s strani udeleženca oz. njegovih staršev ali skrbnikov. 
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b.  Gostiteljski Lions klub 

(1) Gostiteljski Lions klub naj bi prav tako sklenil ustrezno zavarovanje za čas gostiteljstva tujih 
udeležencev za čas potovanja ter udeležbe v taboru. Stroške takšnega zavarovanja se lahko krije iz 
prispevka udeležencev tabora, če ta obstaja. 

(2) Organizatorji tabora naj bi sponzorskemu Lions klubu predložili ustrezna dokazila o zavarovanju 
udeležencev tabora pred končnim sprejetjem prijav. 

9.  Izredne situacije 

a.  Sponzorski Lions klub je odgovoren za skladnost s temi pravil med potovanjem, v času trajanja programa 
mednarodne izmenjave pa gostiteljski Lions klub. 

b.  Nepričakovani obiskovalci: Organizatorji tabora niso dolžni poskrbeti za namestitev ali potovanje 
nepričakovanih obiskovalcev, njihov predčasni prihod oz. podaljšanje bivanja v državi gostiteljici, bodisi če 
gre za posamičnega udeleženca / obiskovalca ali skupino. 

c. Kakršnokoli prošnje za vključevanje v šole, treninge, službo, dolgoročno namestitev in stanovanje je 
prepovedano. Prepovedana je tudi uporaba motornih vozil. 

d.  Bolezen, nesreča: Vsaka bolezen udeleženca izmenjave zahteva pozornost gostiteljske družine in 
gostiteljskega Lions kluba. V primeru resne bolezni ali nesreče je nujno stopiti v stik z udeleženčevimi starši 
ali skrbniki in jih obvestiti o diagnozi ter o navodilih zdravnika. Starši oziroma skrbniki morajo pred 
odhodom udeleženca v izmenjavo podati soglasje za morebitno zdravstveno ali kirurško oskrbo, ki bi bila 
nujna v primeru bolezni ali nezgode. 

e.  Disciplinski ukrepi: Vsak tabor si pridržuje pravico, da prekine gostiteljstvo posameznega udeleženca v 
taboru, v kolikor ta prekrši pravila. V primeru, da je posamezen udeleženec zaradi kršitve pravil izključen iz 
tabora je potrebno o tem nemudoma obvestiti starše oziroma skrbnike, ki morajo prevzeti odgovornost za 
morebitne stroške, ki so posledica izključitve. 

f.  V kolikor so potrebna nemudna plačila nekaterih stroškov, povezanih z nepričakovanimi in pogojenimi 
stroški posameznega udeleženca, je potrebno o tem nemudoma obvestiti sponzorski Lions klub ter 
udeleženčeve starše oziroma skrbnike, s katerimi se dogovori o načinu kritja teh stroškov. 

10.  Tabor in program izmenjave. 

Vsa splošna določila o programu izmenjave in taboru veljajo tudi, če v okviru programa izmenjave del časa 
udeleženci bivajo tudi v taboru. 

 

ODDELEK ZA PROGRAME DELA Z MLADIMI PRI LCI-OAKBROOK  

1.  Uslužbenci oddelka: 

a.  Pripravijo promocijski material in poskrbijo za njegovo distribucijo. 

b.  Spremljajo in ocenjujejo program. 

c.  Pomagajo pri reševanju zapletov in nejasnosti. 

d.  Promovirajo in implementirajo letno podelitev nagrad za 10 najboljših YEC. 

 


