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Breaking down the barriers, bringing the world together.



„Jiri has been exceptional from day one!:) My stay here would not 
have been the same if it was not for him. He has shown me and 

my other Norwegian friends a lot of what Prague has to offer, and 
made sure that my studies here in Prague got a good start. Very 

happy with my buddy!“



Co vás čeká :)

Kdo jsme

Buddy „Program“ nebo „System“ 

 Jak funguje Buddy Program – proč tu hlavně jste

 Jak získat 10 bodů



Kdo jsme?

 Buddy System = studentská organizace (*1998)

 člen Erasmus Student Network

 pořádáme spoustu aktivit pro zahraniční studenty

 RB 548 (office hours)

 Buddy Program = zahraniční + čeští studenti



„Breaking down the barriers, bringing the world together“



Buddy System vs. Buddy Program 

Buddy System

System = Organizace

 80 lidí

Různé procesy = týmy
 Activities, Exchange+, 

Nation2Nation, HR, PR, IT,…

…a Buddy Program

Buddy Program

Máte svého Buddíka
 Přímá pomoc zahraničnímu 

studentovi



Jak funguje Buddy Program

Buddy Program head coordinator bp@buddysystem.cz 

Buddy Program coordinator jmeno.prijmeni@buddysystem.cz

BuddyIS

it@buddysystem.cz



V případě problému

Infopack - emaily, webové stránky, Facebook
skupina, Big Buddy Book

Buddy Program coordinator

bp@buddysystem.cz

OZS



CESP ISA

CESP

Vyzvednout, ubytovat,…

Viz Checklist

CESP ISA

 nevyzvedávat 

Ubytování zařizuje agentura

Potkáte se 1.den OW

Zjistíte v BuddyISu



Přidělení 10 bodů

Splnění aktivit – checklist v BuddyISu + fotka

 DEADLINE 28.2.2017

Vyplněný feedback od Buddyho



Přidělení 10 bodů - aktivity

Kontakt český student + zahraniční student

Airport pick-up fotografie

Ubytování koleje, etc.

Nakupování fotografie 

 (Cizinecká policie) pokud je potřeba

Registrace ve škole Orientation week 

(BS registrace, OZS registrace, přednášky, 
společné aktivity atd.)

 Tour de school

 Tramvajenka



Tím to ale jen začíná…



Co Buddy System dělá?

 Buddy Program

 Kromě toho cca 60 dalších akcí / semestr

 Výlety (Karlovy Vary, Kutná Hora, Drážďany, Krakow etc.)

 Sportovní události (Ski Trip, Karting, Skydiving, Climbing, Soccer
league…)

 Party (N2N, Boat Party, Pub Crawl,…)

 Kulturní aktivity (International dinner, Buddy café lingea,…)

 Sociální aktivity (Free Hugs, Cooking4homeless,…)

 BuddyUP časopis

 Buddynews newsletter

 Office hours

 BuddyIS



Country presentations

 představení zemí a jejich kultury

 na VŠE



Nation2Nation
každé úterý

 různé pražské kluby

 tématické



Social activities



Připravujeme…

Tandem Program

Soutěž o Nejlepšího českého buddíka



Otázky ?

http://buddy.vse.cz infopack

bp@buddysystem.cz Buddy Program

it@buddysystem.cz IT

info@buddysystem.cz ostatní

hr@buddysystem.cz chceš se k nám přidat?

http://buddy.vse.cz/
mailto:bp@buddysystem.cz
mailto:it@buddysystem.cz
mailto:info@buddysystem.cz
mailto:hr@buddysystem.cz


Děkuji za pozornost


