Pokud splňujete základní podmínky programu, které naleznete na našich stránkách a pokud chcete
vycestovat jako au pair na rok do USA, není nic jednoduššího, než vyplnit přihlášku a registrovat se na jedné
z našich poboček. Vyplnění přihlášky zvládne každý!
Pro úspěšnou registraci je potřeba vyplnit online přihlášku MyAuPairCare. Abychom Vám vyhledali
nejvhodnější rodinu v USA je třeba, abyste si pečlivě připravila Vaši přihlášku. Informace, které v přihlášce
uvedete, jsou důležité a na jejich základě rodinu můžete zaujmout, proto prosím věnujte pozornost
instrukcím níže a přihlášku vyplňte pečlivě. Přejeme hodně štěstí!
Registrujte se na stránkách: https://intrax.force.com/aupaircare/AppEngine_SiteRegister?uin=APCPT&/
Předběžná přihláška („Pre-application“)
Všechny části přihlášky vyplňte bez diakritiky v angličtině. Je nezbytné vyplnit všechna pole
přihlášky.
Po registraci se zobrazí tzv. předběžná přihláška („Pre-application“), kde postupně vyplníte základní
informace - osobní údaje, kontaktní údaje, způsobilost pro program („Eligibility program“), programové
preference, informace o Vašem zdraví. Jakmile máte vše vyplněné můžete potvrdit („submit“) předběžnou
přihlášku („Pre-application“). Prosím věnujte velkou pozornost vyplnění přihlášky a správnosti zadávaných
údajů. Na základě informací, které jste vyplnila, se Vám zobrazí:
1. Jestli jste vhodnou kandidátkou pro program Au pair USA. Pokud ano, můžete pokračovat do hlavní
přihlášky.
2. V případě, že nesplňujete podmínky programu, online systém Vám ihned oznámí, že nejste vhodnou
kandidátkou pro program Au pair USA. Pokud si myslíte, že i přesto splňujete základní podmínky
programu, kontaktujte nás prosím ohledně individuálního přezkoumání Vaší přihlášky.
3. Pokud se objeví v přihlášce něco, co bude vyžadovat kontrolu, předběžná přihláška („preapplication“) bude podrobena kontrole naší agentury a partnerské agentury AuPairCare. Až poté co
zhodnotíme, že vše je v pořádku, umožní Vám systém pracovat na hlavní přihlášce.
Hlavní přihláška:
Na levé straně obrazovky (Au pair application) jsou jednotlivé části přihlášky, které postupně vyplňte.
Níže naleznete tipy a upozornění, na co nezapomenout.
Každou část po vyplnění uložte kliknutím na tlačítko „Save and continue“.
1) Informace o Vás
• Osobní informace - máte již vyplněno z předběžné přihlášky („Pre-application“)
• Kontaktní informace - máte již vyplněno z předběžné přihlášky („Pre-application“)
◦ Nezapomeňte na Skype ID
• Zájmy a koníčky
◦ Odpovězte na všechny otázky a uveďte co nejvíce Vašich koníčků a zálib
◦ Do kolonky náboženství nevyplňujte „Atheist“. Pokud jste nevěřící, označte v kolonce „None“
nebo „Non – denominational“.
◦ Snažte se vyplnit všechna pole, je dobré, aby potencionální rodiny znaly Vaše zájmy a viděly, že
jste aktivní.
• Informace o Vaší rodině
◦ Uveďte informace o svých rodičích
◦ Uveďte informace o svých sourozencích
◦ Uveďte emergency contact – kontakt na blízkou osobu, která mluví anglicky a která by byla
kontaktována v naléhavých případech.
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•
•

•

◦ Rozepište se o své rodině
„Match Questions“ - odpovězte na všechny otázky. Vaše odpovědi jsou důležité proto, aby se Vám
ozývaly vhodné rodiny.
Fotografie
◦ Nahrajte kvalitní profilovou fotografii, kde jste s dítětem, usmíváte se a je Vám vidět obličej
◦ Vytvořte foto album - nahrajte minimálně 10 kvalitních fotografií, na kterých jste Vy spolu
s dětmi (ne děti samotné) a s rodinou. Další fotografie s kamarády, z cestování, sportování atd.
jsou navíc.
Video (povinná část přihlášky)
◦ Nahrajte video trvající 1-5 minut o Vašich zkušenostech s dětmi. Následujte instrukce ve Vaší
přihlášce v MyAuPairCare. Video by mělo být poutavé a proložené záběry nebo fotkami Vás
spolu s dětmi. Doporučujeme zakomponovat záběry s dětmi při hrách, vaření, atd. Pomůže také,
když o Vás promluví někdo dospělý, jako vhodném kandidátovi. Na videu by mělo být vidět, jak
mluvíte. Nezapomeňte se stále usmívat.

2) Vaše zkušenosti
• Vzdělání, kurzy („training“) a certifikáty
◦ Vyplňte informace o Vašem středoškolském, případně i vysokoškolském vzdělání
◦ Nahrajte kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu - není nutno
překládat do angličtiny ani notářsky ověřovat
◦ Pokud jste absolvovala kurz první pomoci, plavčíka, červeného kříže, jazykový (např. FCE) atd.,
nezapomeňte to v příhlášce zmínit.
• Zkušenosti s dětmi
◦ Musíte mít minimálně dvě dětské reference, ke kterým lze doložit doporučení
▪ Nesmí být od rodinných příslušníků
▪ Poté, co vyplníte referenci online, se referentovi odešle email v angličtině, kde budou otázky,
na které musí odpovědět.
Je nutné, aby reference obsahovala aktuální emailový a telefonní kontakt osoby, která Vás
doporučuje, neboť reference jsou naší agenturou ověřovány.
Jestliže dotyčná osoba neumí anglicky, pomozte jí refrenci napsat v angličtině Vy.
Alespoň jedno doporučení by mělo prokázat minimálně 6 měsíců zkušeností s dětmi a
nejméně jedno doporučení by nemělo být starší než 2 roky.
Všeobecně platí, že čím více referencí předložíte, tím větší předpoklad máte pro
rychlejší umístění. Máte-li zkušenost s dětmi svých příbuzných, doporučujeme přiložit
takovou referenci „navíc“.
◦ Doporučujeme přidat pracovní zkušenosti včetně brigád, příležitostných pracovních zkušeností
atd. Každá informace o Vás napomáhá k dřívějšímu umístění.
• Plavání – vyplňte informace o Vašich plaveckých dovednostech
• Zkušenosti s řízením automobilu – vyplňte informace o Vašich řidičských dovednostech
◦ Pokud jste dlouhodobá a zkušená řidička, ale v poslední době neřídíte často, protože nemáte
příležitost, uveďte pouze „sometimes“
◦ Nezapomeňte napsat komentář
◦ Nahrajte kopii řidičského průkazu – stranu s fotografií
◦ Řízení je v USA velice důležité, snažte se co nejvíce řízení trénovat
3) Vaše zdraví
• Informace o zdraví
◦ Vyplňte všechny informace pravdivě podle skutečnosti
◦ Pokud berete antikoncepci, není to bráno jako pravidelný lék
◦ Online verze se musí shodovat s papírovým potvrzením od lékaře (viz níže)
• Zdravotní prohlášení (Medical release) – podrobně si přečtěte
• Lékařská zpráva
◦ Stáhněte si formulář pro lékařskou zprávu a doneste jí Vašemu lékaři k vyplnění.
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Váš obvodní lékař vyplní lékařskou zprávu v angličtině a potvrdí razítkem a podpisem. Není
možné, abyste vyplnila zprávu sama.
Pro snadnější orientaci a vyřízení přikládáme český překlad s nápisem VZOR.
Body 6 - 11 by měly být v ideálním případě odpovězeny „no“ – v opačném případě je nutné, aby
nemoc lékař stručně a výstižně dovysvětlil (kdy se nemoc objevila, příčiny, projevy, omezení,
léky, zda jsou potřeba pravidelné kontroly...).
◦ Jakmile budete mít zprávu vyplněnou od lékaře, naskenujte a nahrajte ji.
◦ Pokud Vám doktor napíše dodatečnou lékařskou zprávu, kde se více vyjadřuje k určitému
problému, přineste ji s sebou na registrační schůzku na naši pobočku.
4) Váš program
• Způsobilost pro program (Eligibility) - máte již vyplněno z předběžné přihlášky („Pre-application“)
• Programové preference - máte již vyplněno z předběžné přihlášky („Pre-application“)
◦ Čím více budete flexibilní ohledně věků dětí, tím lépe. Preference se nemusí překrývat s
doloženými zkušenostmi.
◦ Pokud máte zkušenosti s dětmi mladšími dvou let, nebojte se o tyto děti starat. Na školení
budete na péči o ně dostatečně připravena. Au pair s těmito preferencemi se rychleji a lépe
umisťují.
• Charakterová reference
◦ Zadejte informace o člověku, který o Vás může napsat charakterovou referenci, která mu bude
zaslána na e-mail.
Tento člověk nemůže být rodinný příslušník ani osboba, která Vám napsala dětskou referenci.
• Cestovní pas a výběr letiště
◦ Zadejte informace o Vašem pasu a nahrajte jeho kopii - okopírujte dvoustranu s Vaší fotografií.
Pas musí být platný ještě min. 2 roky.
◦ Vyberte letiště, ze kterého chcete odlétat - Praha nebo Vídeň
• Výpis z rejstříku trestů - nahrajte kopii
◦ O výpis z rejstříku trestů si zažádáte u městského/obecního úřadu nebo na poště. K vyřízení je
nutný občanský průkaz a kolek v hodnotě 50 Kč, který obdržíte na místě. Trestní rejstřík musí
být čistý - tj. bez zápisu a nesmí být starší 3 měsíců.
• Interview (Registrační schůzka ve STUDENT AGENCY)
◦ Jakmile máte přihlášku kompletní, domluvíte si schůzku na naší pobočce. Zde se registrujete do
programu (podpis smlouvy a uhrazení registračního poplatku). S naším koordinátorem
absolvujete interview a ověříme Vaši úroveň angličtiny.
Po zkompletizování všech částí přihlášku nesubmitujte. Po registraci do programu na naší pobočce
kontrolujeme Vaši přihlášku a ověřujeme reference. V případě, že je třeba něco doplnit, koordinátor Vás
bude kontaktovat. Pokud je vše v pořádku, Vaší přihlášku odesíláme ke kontrole do partnerské agentury
AuPairCare. Během této doby je si vyplníte ve Vašem profilu v MyAuPairCare online psychologický test
DISC a podepíšete AuPairCare AuPair Agreement, který je nezbytný k aceptaci do programu.
Kontakty na naše pobočky naleznete na www.pracovnipobyty.cz.
Budete-li mít při vyplňování přihlášky jakýkoliv dotaz, zavolejte nám na bezplatnou linku:
pro ČR 800 100 300, pro SR 800 121 121.
Jsme tu pro vás!
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VYPLNÍ PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Český překlad, jako pomůcka pro vás
Jméno……………………………………………Datum narození………………………..Měsíc / Den / Rok
1. Prodělal pacient někdy následující? Označte kolonku „ano“ či „ne“.
Nemoci či abnormality
Všeobecný
zdrav.
stav
Meningitida
Mandlí, nosu a krku
Poruchy krevního a endokrinního systému
Genito-urinární problémy
Příušnice
Kostí, kloubů a lokomoce Mentální nebo nervové poruchy
Je pacientka těhotná?
Bulimie
Zarděnky
Mozku a nervového systému
Má pacient nějakou alergii?
Plané neštovice Spála
Uší a sluchu
Má pacient tělesné postižení?
Cukrovka
Dlouhotrvající kašel Očí nebo zraku
Má pacient přenostné nemoci?
Epilepsie
Bolesti hlavy
Srdce
Má pacient alkoholovou nebo drogovou závislot?
Kýla
Tuberkulóza
Plic,dýchacího ústrojí
Trpí pacient náhlým záchvatem úzkosti?
HIV/AIDS
Břišní tyfus
Žaludku a zažívacího ústrojí
Kouří pacient?
Žloutenka
Vředy
Jiných břišních orgánů
Jiné....................
Spalničky
Závratě
1.Pokud jste výše zaškrtli ano, blíže vysvětlete a uveďte rok kdy se u nemoc vyskytla. ….......……………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2.Posím,uveďte všechny vakcíny, které pacient jste prodělal v dospělosti
rok................................,......................................................................................................
3.Byl pacient někdy hospitalizován?

( )ano

–

uveďte

měsíc

a

( )ne Uveďte prosím přibližné datum a diagnózu ke každému

onemocnění nebo nehodě:…………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4.Byl pacient během posledních dvou let léčen na nějakou nemoc nebo poruchu zdravotního stavu?
( )ano ( )ne (Pokud ano)Diagnóza:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

5.Užívá pacient nějaké léky (kromě antikoncepce)?
…………………………………………………...

( )ano ( )ne

Pokud ano, které a na co?

6.Měl pacient někdy dříve existující zdravotní problémy? Pokud ano, jaké ? ...................................................
7.Podstoupil pacient někdy psychiatrické vyšetření? Pokud ano, prosím vysvětlete........................................
8.Má pacient záznam o prodělání anorexie, bulimie nebo o obdobných stavech?Pokud ano, napište......................
9.Má pacient záznam o nervových, emočních nebo mentálních problémech? Pokud ano, vysvětlete........................
10.Byl pacient obětí psychického nebo sexuálního násilí?...................................................................................
11. Víte o nějakém důvodu, proč pacient není vhodný pro práci s dětmi? Pokud ano, jaký?.......................
12.Je zde něco, co byste nám chtěl napsat o zdravotním stavu pacienta?.................................................
13. Dle Vašeho názoru, je jeho/její zdravotní stav:

( )velmi dobrý

( )dobrý

( )špatný

( )velmi špatný

Potvrzuji, že jsem provedl/a vyšetření pacienta a všechny údaje, které jsou výše zmíněné jsou kompletní a pravdivé.
Jméno lékaře: …...............................................
Tel. Číslo: …....................................................
Podpis: …............................................................
Datum ( měsíc, den, rok )

RAZÍTKO

