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USA

Spojené státy americké jsou jednoznačně
nejoblíbenější destinací, kam míří za zkušenostmi spojené s prací, cestováním a poznáváním mladí
lidé a studenti z celého světa. Staňte se na pár měsíců
jedním z nich a přivezte si z USA nejen nezapomenutelné
zážitky, ale také lepší angličtinu a spoustu kontaktů na nové přátele. Splňte si svůj
„americký sen“ – poznejte zasněžené hory Aljašky, písečné pláže Atlantiku, jezera,
pouště, kaňony a horké prameny národních parků.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ DESTINACE
národní parky (Yellowstone, Glacier Park)
zábavní parky (Cedar Point, Morey´s Piers, Valleyfair)
hotely, restaurace, obchody (NHG Hotels, Sea Island Resort, Jackson Hole,
Mountain Resort, Starbucks)
rekreační objekty, převážně na východním pobřeží
TYPY PROGRAMŮ
Work and Travel USA – možnost dvojic nebo větších skupin, velký výběr pozic
a zaměstnavatelů, 30 dní cestování po USA, pojištění je zajištěno v rámci programu
Plavčík v USA – práce u bazénu ve státech jako Maryland, Virginia,
Massachusetts nebo Washington D. C, obsluha bazénu, jeho čištění a dohlížení
na bezpečnost, kurz pro plavčíky a certifikát Červeného kříže
Camp USA – ubytování a strava zdarma, zajištěné zdravotní pojištění,
délka pobytu od 9 týdnů, 30 dní cestování po USA, nízké vstupní náklady

WORK & TRAVEL
Program Work & Travel umožňuje studentům vysokých škol legálně pobývat
a pracovat v USA až 5 měsíců v době akademických prázdnin. Mohou se přihlásit
studenti denního studia ve věku 18–30 let a vycestovat mohou i studenti posledních ročníků. Je však potřeba získat víza ještě v době studia před složením státní
závěrečné zkoušky. Po skončení práce mohou studenti 30 dní cestovat po USA.
PLACEMENT – PRÁCI SI NECHÁM ZAJISTIT
V rámci této varianty zajisťujeme pracovní pozice ve spolupráci s partnerskou
agenturou, kdy si budete moct vybrat z nabídky na našem webu. Poté probíhají
pohovory se zaměstnavateli a to buď přes skype nebo osobně v Praze.
PRACOVNÍ POZICE
Nejčastější pracovní uplatnění je na sezónních pozicích v cestovním ruchu. Jsou to
například národní a zábavní parky, hotely, restaurace a obchody. Hodinová mzda se
pohybuje od 9 do 15 USD. Pracovní doba je 30–45 hodin týdně často s možností
přesčasů nebo druhé práce. Závisí však na konkrétní pracovní pozici, aktuálním počasí, hospodářské situaci v USA apod. Většina zaměstnavatelů zajišťuje za poplatek
ubytování a může poskytovat stravu ve firemní kantýně za příznivé ceny.
INDEPENDENT – PRÁCI SI NAJDU SÁM
Tento typ programu je určen převážně pro ty studenty, kteří se již v minulosti programu účastnili a vrací se ke svému zaměstnavateli. Zaměstnavatele si můžete najít
i prostřednictvím kamarádů nebo na internetu a to před odjezdem do USA. Každý
takový zaměstnavatel je prověřen partnerskou agenturou a po jeho schválení připravujeme podklady pro žádost o vízum.
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PLAVČÍCI
Jako plavčík budete pracovat v mladém a přátelském
kolektivu u bazénu ve státech jako Maryland, Virginia,
Massachusetts nebo Washington D. C. Náplní práce plavčíka
je obsluha bazénu, jeho čištění a dohlížení na bezpečnost.
Před odjezdem do USA každý plavčík projde školením na kurzu pro plavčíky. Tento
kurz je zakončen certifikátem Červeného kříže platným 2 roky. Preferovaný nástup
práce je již v květnu nebo začátkem června. Plavčíci mají vyšší mzdy, dále možnost
extra placených přesčasů, zajištěné ubytování a odvoz z a na letiště.
Na výběr Vám nabízíme dvě plavčické společnosti, které mají v ČR své česky/
slovensky mluvící zástupce. Ti vás provedou celým procesem, se vším pomohou
a zodpoví Vaše dotazy!
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nadstandardní
plat
široký
výběr
lokalit

možnost
pracovat
48-56 h.

trénink
v Praze, Brně
a Bratislavě
zajištěné
ubytování

možnost
stát se instruktorem

záchranářský certifikát
odvoz
z letiště
zdarma

přátelské
pracovní
prostředí
firemní
aktivity
a výlety

KEMPY
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V rámci programu se v létě vydáte do USA pracovat jako vedoucí na dětském táboře. Proto je program vhodný pro studenty a všechny ostatní, kteří mají zkušenosti
s vedením dětského kolektivu.
TYPY KEMPŮ
Traditional campy nebývají obvykle nijak zaměřené a mohou být dívčí, chlapecké
nebo smíšené.
Ve Special needs campech vedoucí pracují s dětmi nebo dospělými se zdravotním
nebo mentálním postižením. Není nutné, aby měl uchazeč předchozí zkušenosti
s prací s lidmi s postižením, neboť před nástupem do práce projde zaškolením.
Ze strany zaměstnavatelů je o uchazeče o tyto pozice velký zájem.
Speciality campy se zaměřují na určitou oblast, jsou tak například sportovní,
hudební, jezdecké atd.
Religious campy jsou křesťanské nebo židovské a kladou důraz na hodnoty daného náboženství. Náboženské založení uchazeče není pro práci rozhodující,
ale je třeba dodržovat pravidla campu.
Underprivileged campy jsou zpravidla organizovány neziskovými organizacemi.
Jezdí sem děti ze sociálně slabších rodin.
Girl Scout jsou campy pouze pro dívky. Většinu personálu tvoří také ženy.
PRACOVNÍ POZICE
Práci v campu zajišťujeme ve spolupráci s partnerskou agenturou. Můžete pracovat
jako tzv. counselor, tedy táborový vedoucí, kdy trávíte s dětmi prakticky 24 hodin
denně, bydlíte s nimi, společně se stravujete a máte za ně zodpovědnost. Proto
je třeba mít velmi dobrou úroveň angličtiny a také dovednosti, které můžete dětem
předat.
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FAQ
Co vše mohu v USA dělat?
V rámci programu Work & Travel můžete pracovat v zábavních nebo
národních parcích, hotelech, restauracích, obchodech nebo jako plavčík.
Náplní programu CAMP je práce vedoucích v letních táborech pro děti.
Mohu vycestovat s kamarády?
Ano, určitě můžete! Programu Work & Travel se mohou účastnit jak
dvojice, tak i větší skupiny kamarádů. Umístění společně garantujeme
a navíc získáte skupinovou slevu. Programu CAMP se však mohou
zúčastnit pouze jednotlivci.
Jak dlouho mohu pracovat a cestovat?
Program Work & Travel umožňuje pracovat až 4 měsíce a poté 30 dní
cestovat. V případě programu CAMP lze pracovat až 3,5 měsíce a 30 dní
cestovat.
Mohu si najít zaměstnavatele sám/a?
Ano, můžete. Zaměstnavatel však musí splňovat podmínky stanovené
americkou vládou. Naše partnerské agentury vašeho zaměstnavatele
prověří. Pokud bude splňovat podmínky, zajistíme vám veškeré podklady
pro získání víz a kompletní servis pro hladké vyřízení celého programu.
Mohu si najít v USA i druhou práci?
Ano, v rámci programu Work & Travel si můžete po příjezdu do USA začít
hledat i druhou práci. Je však potřeba, aby vám druhou práci schválila
partnerská agentura a především váš primární zaměstnavatel.
Jak je to s dopravou?
Dopravu si každý účastník hradí sám. V případě zájmu vám dopravu rádi
pomůžeme zajistit. Letenku doporučujeme zakoupit až po udělení víza.

CESTUJTE ZA VZDĚLÁNÍM
Jazykové pobyty v zahraničí pro dospělé
Jazykové pobyty v zahraničí pro děti a mládež
Studium na střední škole a univerzitě v zahraničí
Jazykové pobyty pro profesionály
Školní zájezdy

VYJEĎTE S NÁMI ZA PRACÍ A ZÁŽITKY
Au pair pobyty v Evropě a USA
Pracovní pobyty v Evropě a USA
Work and Travel USA
Working Holiday v Kanadě a na Novém Zélandu
Studium s možností práce – Austrálie a NZ

KONTAKTY
Work & Travel USA Student Agency
pracovnipobyty
www.pracovnipobyty.cz, www.studentagency.cz
prace@studentagency.cz
524 424 242

