Programa EVA
faz parte do
AFS INCULTURAL PROGRAMS
.

Conhecendo o EVA!
EVA quer dizer EUROPA PARA TODOS. É um program de intercâmbio na Europa para mulheres acima
de 25 anos.

Quem pode participar?
- Todos aqueles que estão abertos para outros mundos e culturas.
- Todos aqueles prontos para participar e trabalhar em pequenos grupos na
organização prática e concreta do programa EVA.
- Todos afim de receber uma hóspede e mais tarde ir vistitar a mesla depois.

Qual países participam do programa ?
Os países participantes dependem da escolha do outro país europeu. Cada ano é um país diferente que
tem a oportunidade de escolher os países participantes.

Quando ocorre o programa ?
Em Flandres, as estrangeiras EVA são esperadas normalmente na primavera, enquan as falmengas EVA
vão para suas famílias hospedeiras no Outono. As datas exatas são agendadas pelo país hospedeiro

Custo de participação.
Custos de hospedagem são pagos pela família hospedeira. Gastos com viagem serão discutidos com as
participantes e pagos individualmente.

Como é uma semana EVA ?
Todas as mulheres participantes (de 4 à 6) ficam individualmente ,durante uma semana, em uma família
hospedeira. Durante esse período, elas convivem uma vida normal com os hospedeiros.
Mas algumas atividades em grupo são organizadas, como por exemplo :
jantar de boas vindas na chegada
um ou mais acontecimentos culturais em comun
festa de despedida
Este intercâmbio consiste em : uma mulher européia ser sua hóspede por uma semana e, alguns meses
depois – é a sua vez - você será o hóspede da mesma mulher !
A experiência de hospitalidade e participaçãoem cada dia de vida faz a estadia em uma família
hospedeira muito especial para as EVA’s

Algo para você ?
Se você se sentiu interessado pelo programa EVA e gostaria de mais informações, entre em contato com
as pessoas respons’aveis pelo pragrama EVA-Flandres ou com um das pessoas mencionadas nesse
folheto.
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