Compartilhe diferentes pontos de vista. Descubra coisas em comum.
FILOSOFIA: Toda amizade formada através das barreiras da nacionalidade,
linguagem, religião ou política torna o mundo em um lugar melhor.
HISTÓRIA: Fundada em 1977 por Wayne Smith com o Presidente dos EUA Jimmy
Carter. Homenageado com uma indicação ao Prêmio Nobel da Paz em 1992.
Comemorando nosso 40º Aniversário em 2017.
O QUE: Uma organização cultural sem fins lucrativos focada em promover
a compreensão, educação cultural e diplomacia cidadã através de viagens,
hospedagem em casa de família e amizades pessoais. Através destes
emocionantes encontros pessoais, estranhos tornam-se amigos - e sabemos que,
compartilhando diferentes pontos de vista, você pode descobrir coisas em comum.
A Friendship Force International realiza mais de 300 programas todos os anos,
em 350 comunidades em mais de 60 países. Nossos programas unem pessoas
de diversas culturas para compartilhar um tipo de experiência não vivenciada
por turistas comuns. Quando você viaja ou hospeda com a Friendship Force, você
conhece pessoas de verdade, compartilhando a vida real. Amizades são formadas
e muitas vezes duram a vida toda.
COMO: Nossas Journeys exclusivas da Friendship Force proporcionam aos
viajantes internacionais oportunidades de serem hospedados por pessoas locais,
conhecendo lugares ao redor do mundo e vendo o mundo através dos olhos de
outras pessoas.
QUEM: Os membros da Friendship Force são pessoas comuns como você, de todas
as partes do mundo, que estão ansiosas para recebê-lo em suas culturas e suas
vidas para compartilhar idéias e experiências que não estão disponíveis para os
turistas. Através da experiência de compartilhar uma casa, refeições e conversas,
acreditamos que podemos chegar a um novo nível de compreensão entre famílias.

FFI PELOS NÚMEROS:
1 missão: promover a compreensão
através das barreiras que separam as
pessoas
6 continentes: América do Norte,
América do Sul, África, Europa, Ásia e
Oceania
Mais de 350 clubes em mais de 60
paises
4.919 embaixadores viajaram em
2017 em 329 Journeys
30 viagens globais em 2017
Mais de 1 milhão de cidadãos
voluntários embaixadores que
participam na nossa missão desde
1977.
Mais de 15.000 membros: viajantes
e anfitriões, que participam todos os
anos
12 membros do conselho,
representando 8 países diferentes
17 funcionários, trabalhando nos
EUA, Brasil, Alemanha, Japão,
Austrália e o Reino Unido.
1 amigo, 1 sorriso, 1 olá de cada vez.

Os programas de viagens da Friendship Force são chamados de “Journeys”. Estes são alguns dos tipos de Journeys que oferecemos:
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de línguas
meio ambiente
profissional de/
locais para uma
enquanto
e participe de
em outro país,
experiência
participa de um projetos voluntários
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