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MILÍ KLIENTI,

Velice mě těší, že jste se rozhodli udělat společně s námi malý krok do neznáma na cestě za
odhalením vlastních schopností. Pracovní a au
pair pobyty v zahraničí jsou skvělou příležitostí,
jak získat cenné zkušenosti, které oceníte po
zbytek života.
I já jsem se jako vysokoškolák vydal do Velké
Británie. Přivezl jsem si schopnost řešit věci
jinak, než bylo tehdy u nás zvykem, a zkušenosti, ze kterých čerpám dodnes.
Věřím, že stejný význam mají pracovní programy
v zahraničí pro mladé lidi i dnes. Vedle zajímavých profesních zkušeností, které zpestří váš
životopis, se zdokonalíte v cizím jazyce, poznáte
nové přátele a procestujete kus světa. Naše nabídka je i letos široká. Ať už jako au pair, za prací
na farmě nebo v cestovním ruchu.
Věřím, že pobyt v zahraničí pro vás bude nezapomenutelným zážitkem, který nastartuje vaši kariéru. Proto vám přeji, ať máte dostatek odvahy
šlápnout do pedálů a vydat se na tuhle jízdu!
Radim Jančura
a tým pracovních pobytů
STUDENT AGENCY
Navažte díky našemu facebooku
Pracovní a au pair pobyty v zahraničí
kontakt s ostatními účastníky.

Nový Zéland

52

Sdílejte s námi vaše zážitky, fotky a videa.

Kanada

53

Tiskové chyby v katalogu vyhrazeny.
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PROČ VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ?

PROČ PRÁVĚ MY

nou z nich je i stoprocentní
narušení vaší každodenní rutiny.
V zahraničí rozhodně zažijete
spoustu skvělých a nových
věcí, o kterých se vám doma
může jen zdát. Každému z nás
čas od času prospěje změna
prostředí a lidí, mezi kterými se
pohybujeme.
6) Spoustu nových zkušeností
Nová pracovní zkušenost je
zároveň nová životní zkušenost.
Každá dovednost se vám bude
jednou hodit a zkušenost ze
zahraničí se považuje za jednu
z těch nejcennějších.

1) Naučíte se ovládat cizí jazyk
a nezapomenete jej
Biflování cizího jazyka z knížky
je taky možností, ale spoustu
toho časem zapomenete. Pokud
se ale učíte konverzací s rodilým mluvčím o tématu, které se
vás přímo týká a zajímá vás, naučíte se jazyk mnohem snadněji
a rychleji. A hlavně, učení vás
bude bavit!
2) Cestujete a poznáváte
daleko levněji
Cestovat jako turista je krásné
a pohodlné, ale nemusí Vás to
vždy vyjít nejlevněji. Pokud se
rozhodnete v cizí zemi pracovat,
nejenže si tak skvěle budete
financovat dlouhodobější pobyt,
také poznáte zemi daleko více,
než jakýkoliv turista. Můžete
se také dostat na místa a mít
zážitky, o kterých jiní cestovatelé
nemají ani ponětí.
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3) Poznáte novou zemi a její
kulturu
Pokud cestujete na delší dobu
a v zemi se aktivně zapojíte do
každodenního dění, čeká Vás
skvělá odměna. Touto odměnou
jednoznačně bude hlubší poznání
místních lidí a jejich kultury, přírody, významných míst nebo třeba
oslavíte místní národní svátky.

7) Nadhled nad svým životem
Díky odloučení od vašeho
přirozeného prostředí, rodiny
a kamarádů budete nuceni se
o sebe postarat sami, což je
důležitý mezník v životě každého
mladého člověka. Poznáte
své silné stránky i ty slabé, na
kterých budete moct zapracovat.
Také zjistíte, co je v životě pro
vás vlastně důležité.
8) Čekají vás otevřené dveře
do budoucna
Pokud svou pracovní zkušenost
v zahraničí budete brát vážně,
všimnou si toho i ostatní. Proto
se vám ještě v průběhu pobytu
nebo po jeho návratu mohou
naskytnout zajímavé pracovní
nabídky.

4) Noví přátelé z celého světa
Potkávání nových lidí z různých
koutů světa je obrovským přínosem. Člověk tak třeba získá
důležité kontakty, které se mu
mohou v budoucnu hodit, pozná
nové přátele a rozdílné kultury.
Každý národ je jiný a to je na
tom to krásné.
5) Narušíte svou každodenní
rutinu
Pobyt v zahraničí vám přinese
spoustu pozitivních věcí a jed-
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PROČ
PRÁVĚ
MY?

Široká
nabídka

Nonstop
helplinka

Máme
zkušenosti
už 25 let

Pobočky
po celé
ČR

Doprava
Součástí našeho servisu je
pomoc se zajištěním dopravy.
V případě vašeho zájmu se tak
domluvte s vaším koordinátorem. Dopravu si každý účastník
zpravidla hradí sám.

Pojištění Allianz
Cestovní pojištění si účastník
zpravidla hradí sám. Nabízíme
služby pojišťovny Allianz, se kterou máme velmi dobré zkušenosti. Více informací o pojištění
vám sdělí Váš kooridnátor.

Studium jazyka
V průběhu vašeho pracovního
pobytu v zahraničí se budete
moct i dále vzdělávat. Studium
jazyka v průběhu pobytu si
účastník hradí sám. Zaměstnavatelé o tom ví a počítají s tím,
že se chcete při pobytu v zahraničí v cizím jazyce maximálně

Zajímáme
se o váš
názor

Vše za vás
zařídíme

Bezplatná
infolinka

zlepšit. Pokud to půjde, umožní
vám proto kurzy navštěvovat
a doporučí vám i nejbližší jazykovou školu.

Daně
V případě pracovních programů
máte ve většině případů nárok
na vrácení daní. Spolupracujeme již mnoho let se společností
NeoTax, která se touto problematikou zabývá. Informuje se
prosím přímo u nich, zda vám
nárok na vrácení daní vzniká
a co vše k tomu potřebujete
doložit.

Letní pobyty
U některých našich programů
je možnost vycestovat na léto.
U letních pobytů je třeba být více
flexibilní a ideálně akceptovat již
první nabídku. Zaměstnavatelů,

kteří hledají zájemce pouze na
léto je méně a mají na uchazeče
zpravidla větší nároky (např. vyšší úroveň cizího jazyka). Délka
letních pobytů se pohybuje od
2 do 4 měsíců.

Ubytování a strava v rodině
U některých programů je
ubytování a strava zajištěna
přímo v hostitelské rodině nebo
u zaměstnavatele. U rodiny
máte vždy k dispozici svůj pokoj
a často i vlastní koupelnu. Co
se týče stravování, je zajištěna
plná penze. Pokud potřebujete
speciální dietu (bezlepková, bezlaktózová, atd.), může vás rodina
požádat o příspěvek na tuto
stravu. Zaměstnavatelé mohou
za ubytování a stravu strhávat
týdně určitou částku. Stále se
však jedná o velmi výhodný typ
ubytování.
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WORK
& TRAVEL A CAMP
USA OHLASY
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PROČ VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ?

USA
WORK & TRAVEL
A CAMP USA
AU PAIR POBYTY

Život v USA
mě naprosto
uchvátil.
Lubos,
Work & Travel

Je to tu skvelé a takisto
aj jazyk sa zlepšuje deň
čo deň. Určite každý
študent by mal v zime
alebo na jar navštíviť
STUDENT AGENCY
a začať si vybavovať
takéto leto.
Ladislav, Work & Travel
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Vyjet do zahraničí je podle
mě to nejlepší, co pro sebe,
svou budoucnost a vlastně i
celý svět můžete udělat.
Eliška, camp

Od prvého stretnutia
až po posledný deň
v Amerike som s touto
spoločnosťou mal
iba dobré skúsenosti.
Rýchle vybavenie
DS formulára,
bezproblémove
vybavenie víz, keď
som bol v USA každý
mesiac mi posielali
mail ako sa mi darí,
či som spokojný.
Robert, Work & Travel

Moje léto v USA, kdy jsem
pracovala jako counselor
v dívčím táboře Robindel,
bylo jedno z nejlepších!
Kristýna, camp

Musím říct, že
už teď po prvním
měsíci je to pro
mě obrovská
zkušenost.
Markéta, au pair

Doporučila bych jej
všem mladým lidem,
kteří studují na VŠ
a chtějí smysluplně
strávit tříměsíční
prázdniny.
Iveta, Work & Travel

Splnil sa mi môj dlhoročný
sen vidiet a žít v Spojených
státoch. Celý tento
experience bol nad moje
očekávania.
Robert, Work & Travel

Všetko je
v absolútnom
poriadku, ľudia
sú tu veľmi
priateľský
a nápomocný.
Tomáš, au pair

www.pracovnipobyty.cz, infolinka 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), prace@studentagency.cz

Dakujem za všetko absolútne s ničím
som v USA nemala problém a to vďaka
vašej agentúre všetko išlo ako po masle.
Katarina, au pair

Já se programu účastnila již dvakrát
a mohu říct, že bych své rozhodnutí
za žádnou cenu zpětně nezměnila.
Veronika, Work & Travel

www.pracovnipobyty.cz, infolinka 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), prace@studentagency.cz
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WORK & TRAVEL, CAMP USA

ČASTÉ OTÁZKY

Léto
plné
zážitků

Registrace
v SA

WORK & TRAVEL,
CAMP USA
Zjištění
práce

POSTUP VYŘÍZENÍ

Žádost
o vízum

Balení
na cesty
Zakoupení
letenky

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.
Kde všude mohu v USA pracovat?
Naše partnerské agentury nabízí pozice téměř po celém území
USA. Záleží tedy na vašich
preferencích.
Mohu vycestovat s kamarády?
Ano, určitě můžete! Programu

6

Odlet
do USA

Předodletová
příprava

Work and 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.
Jaký je postup pro získání víza?
Vízum pro tyto kulturně-výměnné pobyty se nazývá J-1. Umožňuje v USA legálně pracovat
a poté 30 dní cestovat.
Základním předpokladem pro
získání víza je splnění podmínek
programu a zajištěná práce
v USA. Po umístění k zaměstnavateli od nás obdržíte formulář

Mohu v rámci programu vycestovat i mimo USA?
Během práce lze vycestovat i do
okolních států USA (např. Kanada, Mexiko). Vízum J-1 je totiž
vícevstupové a můžete se tak
pohodlně vrátit zpět do USA.
V době 30 dní po ukončení práce
je možné vycestovat mimo USA,
ale pro opětovný návrat je zapotřebí vyřídit si cestovní vízum,
tzv. ESTA. Žádost o ESTA se
podává elektronicky a vyřízení
trvá zpravidla jen pár minut.
Mohu si najít zaměstnavatele
sám/a?
Ano, můžete. Zaměstnavatel
však musí splňovat podmínky
stanovené americkou vládou.
Naše partnerské agentury
v USA vašeho zaměstnavatele
prověří. Pokud bude splňovat podmínky, zajistíme vám
veškeré podklady pro získání víz
a kompletní servis pro hladké
vyřízení celého programu.
Proč mám jet s agenturou?
Podklady pro vízum je možné
zajistit pouze přes americké
partnerské agentury, které jsou
akreditované americkou vládou.

Z toho důvodu není možné vycestovat bez agentury a její pomoci.
Mohu se programu účastnit
opakovaně?
Ano, můžete. Pokud splníte
podmínky programu, je možné
se ho zúčastnit opakovaně.
Maximálně však můžete na
program vycestovat třikrát.
Jak je to s pojištěním?
Cestovní pojištění v USA je
zajištěno americkou pojišťovnou
a jeho cena je součástí programového poplatku. Pojištěni jste
po celou dobu programu a v následujících 30 dnech cestování
(doba pojištění se může lišit
u každé partnerské agentury).
Toto pojištění je dostačující
a splňuje podmínky stanovené
americkou vládou. Není tedy
potřeba si zajišťovat vlastní
připojištění.
Doporučujeme se pouze připojistit na přelet mezi ČR/SR
a USA.
Doporučujeme připojištění na
dobu přeletu do USA, neboť
pojištění zprostředkované
partnerskou agenturou vstupuje
v platnost s příletem do USA.

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.
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.
Jaké jsou mé povinnosti po návratu?
Každý účastník programu Work
& Travel je povinen podat v USA
daňové přiznání. Spolupracujeme se společností NeoTax, která se na tuto oblast specializuje.
Poradí vám, jaké dokumenty
budete potřebovat a vše vám
pomůže zajistit.
Napadají vás další dotazy?
Ozvěte se přímo nám!

DS-2019, který slouží jako
podklad pro získání J-1 víza. Až
tento dokument obdržíte, naplánujete si schůzku na ambasádě
a uhradíte poplatek za pohovor.
Po udělení víz obdržíte pas
s vízem na vaši adresu do cca
5 pracovních dní.
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.

www.pracovnipobyty.cz, infolinka 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), prace@studentagency.cz
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PRACOVNÍ POBYTY - USA

WORK &
TRAVEL USA

Zaměstnavatelé
• národní parky (Yellowstone,
Glacier Park)

Spojené státy americké jsou jednoznačně
nejoblíbenější destinací, kam míří za prací
mladí lidé 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.
Program se stal postupem času jednoznačně
nejoblíbenějším programem studentů.
Je o něj obrovský zájem, jelikož umožňuje legálně
pracovat a pobývat v USA až 5 měsíců.
Zároveň si díky vydělaným penězům zafinancujete
cestování po USA. Díky Work and Travel zažijete
nezapomenutelné léto v USA, potkáte spoustu
nových mladých lidí z celého světa, zlepšíte si
angličtinu a získáte cenné pracovní i životní
zkušenosti. A hlavně uvidíte velký kus světa.

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
O PROGRAMU
Program Work & Travel USA umožňuje studentům
vysokých škol legálně pobývat a pracovat v USA
až 5 měsíců v době akademických prázdnin. Do
programu se tak mohou přihlásit studenti denního
studia ve věku 18-30 let. Vycestovat mohou
samozřejmě i studenti posledních ročníků. Je však
potřeba získat víza ještě v době studia, tedy před
složením státní závěrečné zkoušky. Po skončení
práce mohou studenti 30 dní cestovat po USA.
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• zábavní parky (Cedar Point,
Morey's Piers, Valleyfair)
• hotely, restaurace, obchody (NHG
Hotels, Sea Island Resort, Jackson Hole
Mountain Resort, Starbucks, McDonald's)

PLACEMENT = PRÁCI SI NECHÁM ZAJISTIT
V rámci této varianty vám pozici zajistíme ve
spolupráci s partnerskou agenturou. Budete si
moct vybrat z nabídky zaměstnavatelů na našem
webu. Od listopadu do dubna probíhají pohovory
se zaměstnavateli, tzv. Job Fairy. Setkat se
zaměstnavatelem se můžete buď virtuálně přes
skype nebo osobně na job fairu v Praze, který se
zpravidla koná v březnu.
PRACOVNÍ POZICE
V rámci programu Work & Travel budete pracovat
často na sezónních pozicích v cestovním ruchu.
Nejčastější jsou nabídky z národních a zábavních
parků, hotelů, restaurací a obchodů. Další
možností je stát se v USA plavčíkem a užít si tak
celé léto v plavkách u bazénu.
Hodinová mzda se pohybuje od 9 do 15 USD.
Pracovní doba je zpravidla 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 ubytování,
za které strhává určitý poplatek ze mzdy. Dále
zaměstnavatel může poskytovat stravu ve firemní
kantýně zpravidla za velmi příznivé ceny.

Práci si najdu sám
Independent = Práci si zajistím sám před
příletem do USA
Tento typ programu je určen převážně pro ty
studenty, kteří se ho již v minulosti účastnili a vrací
se ke svému zaměstnavateli. Zaměstnavatele si
můžete najít i prostřednictvím kamarádů nebo na
internetu. Každý takto nalezený zaměstnavatel
je prověřen partnerskou agenturou a po jeho
schválení je možné připravit podklady pro žádost
o vízum.
Plavčík
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.

www.pracovnipobyty.cz, infolinka 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), prace@studentagency.cz
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PRACOVNÍ POBYTY - USA

CAMP USA
V rámci programu CAMP 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.
O PROGRAMU
Campů je v USA nepřeberné množství a dle jejich
zaměření a svých preferencí si můžete vybrat
ten, který vám bude domovem po celé léto.
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.

CAMP USA
• ubytování a strava zdarma
• zajištěné zdravotní pojištění
• délka pobytu od 9 týdnů
• 30 dní cestování po USA
• nízké vstupní náklady
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.

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.
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Program CAMP USA je ideální pro mladé lidi,
studenty i nestudenty, kteří chtějí strávit léto
v přírodě a jsou rádi ve společnosti dětí.
Vhodní kandidáti jsou ti, kteří vedou zájmové
kroužky, učí sportovní aktivity, jezdí jako táboroví
vedoucí nebo mají jiné zkušenosti s vedením dětí.
Letní tábory mohou být více náročné, jelikož trávíte
v kempu s dětmi prakticky veškerý čas.

www.pracovnipobyty.cz, infolinka 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), prace@studentagency.cz

PRACOVNÍ POZICE
Práci v campu vám zajistíme ve spolupráci
s partnerskou agenturou.
V americkém campu můžete pracovat jako tzv.
counselor, tedy táborový vedoucí. Jako vedoucí 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.
Existují tři typy vedoucích:
General, který má na starost skupinu dětí, které
doprovází a vymýšlí jim aktivity.
Speciality, který děti učí specifickou dovednost jako
např. tenis, fotbal, lukostřelbu, malování atd.
Special needs vedoucí pracuje s dětmi nebo
dospělými, kteří mají speciální potřeby. Tento
typ práce vyžaduje trpělivost a spoustu energie,
ale odměnou vám bude skvělá zkušenost a lepší
finanční ohodnocení.

www.pracovnipobyty.cz, infolinka 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), prace@studentagency.cz
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AU PAIR POBYTY - USA

ČASTÉ OTÁZKY

Rok plný
zážitků

Registrace
v SA

AU PAIR
POBYTY V USA
Pohovory
s rodinami

POSTUP VYŘÍZENÍ

Balení
na cesty

Umístění
Žádost
o vízum

Jak dlouho trvá hledání hostitelské rodiny?
Doba umístění do rodiny je individuální. Odvíjí se od toho, jak si
dáte záležet na přihlášce a jak
aktivně s rodinami komunikujete. Umístění přichází zpravidla
během 2–4 měsíců, může to ale
trvat déle. Doporučujeme být
flexibilní.
Jaká je pracovní doba au pair?
Pracovní doba au pair je maximálně 45 hodin týdně a ne více
než 10 hodin denně. Budete mít
alespoň 1,5 volného dne týdně
a jednou za měsíc volný víkend.
Ten můžete využít na cestování

12

Školení
v USA

Předodletová
příprava

a poznávání okolí. Máte také
nárok na dva týdny placené dovolené. Tuto dovolenou je možné
využít k návštěvě domova.
Jaký je postup vyřízení víz?
Vízum pro tyto kulturně-výměnné pobyty se nazývá J-1. Umožňuje v USA legálně pracovat
a poté 30 dní cestovat.
Základním předpokladem pro
získání víza je splnění podmínek
programu a zajištěná práce
v USA. Po umístění k hostitelské
rodině od nás obdržíte formulář
DS-2019, který slouží jako
podklad pro získání J-1 víza. Až
tento dokument obdržíte, naplá-

Jak probíhá školení po příjezdu?
Po příjezdu do USA projdete
vícedenním školením, kde se
dozvíte spoustu užitečných
informací, které vám mohou
v průběhu pobytu pomoci a připravit vás na situace, které vás
mohou potkat.
Školení probíhá v hotelu, kde
máte po dobu školení zajištěné
ubytování a stravu. Školení je
buď v New Jersey nebo v New
Yorku dle partnerské agentury.
Po školení máte zajištěnu
dopravu přímo k hostitelské
rodině.
Na koho se mám obrátit na
místě v případě potřeby?
V dojezdové vzdálenosti od místa pobytu v hostitelské rodině
je vám k dispozici lokální koordinátor. Jedná se o zástupce
partnerské agentury, který vás
může přijet navštívit, zkontrolovat, zda je vše v pořádku, nebo
vám pomoci a poradit.
Mohou vycestovat i chlapci?
Ano, mohou. Umístění chlapců
trvá všeobecně déle. Na druhou
stranu je ale spousta rodin, které preferují právě chlapce.

nujete si schůzku na ambasádě
a uhradíte poplatek za pohovor.
Po udělení víz obdržíte pas
s vízem na vaši adresu do cca
5 pracovních dní.
Jak je to v USA se školou?
V rámci programu je povinné
splnit 6 kreditů na místní škole
či univerzitě. Je pouze na vás,
jakou školu, obor a předměty
si zapíšete. Navíc vám rodina
přispěje 500 USD na výdaje
za školu a ráda vám s výběrem
školy poradí.

www.pracovnipobyty.cz, infolinka 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), prace@studentagency.cz

gramu a zajišťuje jej partnerská
agentura přímo u americké
pojišťovny. Pojištění je prověřené
a dostačující, není tedy potřeba
si zařizovat ještě vlastní připojištění. Pojištění je však platné
až v USA, je tedy potřeba si
zajistit pojištění na dobu přeletu
do USA.

Mezi prvním a druhým pobytem
v USA musí uplynout minimálně dva roky. Tato podmínka je
stanovena vládou USA.
Pokud jste se zúčastnil/a v minulosti jiného J-1 programu do
USA (například Work & Travel,
Camp, High School), nemusíte
podmínku dvou let dodržet.

Mohu si najít rodinu sám/a?
Ano, můžete. Pokud si rodinu
najdete sami, je nutné, aby se
rodina zaregistrovala u naší
partnerské agentury v USA.
Partnerská agentura rodinu
prověří a přijme do systému.
Jakmile si s rodinou potvrdíte
umístění, budou pro vás v USA
připraveny podklady pro získání
víza. Celý postup vyřízení je jinak
naprosto stejný jako u klasického hledání rodiny.

Mohu se starat i o děti pod
2 roky?
Pokud tyto zkušenosti máte,
bude to pro vás velkou výhodou,
neboť velká část rodin má takto
malé děti.

Mohu si svůj au pair pobyt
v USA zopakovat?
Jako au pair do USA opakovaně vycestovat můžete. Je však
potřeba znovu splnit všechny
podmínky programu.

Mohu si pobyt v USA prodloužit?
Ano, můžete. Pokud se vám
v USA bude líbit, můžete si svůj
pobyt prodloužit o 6, 9, nebo
12 měsíců. Prodloužený pobyt
můžete strávit u své původní
hostitelské rodiny nebo si najít
rodinu novou.
Napadají vás další dotazy?
Ozvěte se přímo nám!

Potřebuji řidičský průkaz?
Určitě ano. Řidičský průkaz je
jednou ze základních podmínek
programu. V USA je řízení na
denním pořádku a součástí
života každého. Vzdálenosti jsou
delší a auto je tedy nutností
prakticky všech rodin.
Mohu během pobytu změnit
rodinu?
Ano, můžete. Výměnu rodiny
však řešíte přímo s vaším
lokálním koordinátorem, který
vám poskytne více informací
o postupu.
Jak je to s pojištěním?
Zdravotní pojištění je v ceně pro-

www.pracovnipobyty.cz, infolinka 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), prace@studentagency.cz
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AU PAIR POBYT - USA

AU PAIR USA
Au pair program v USA je skvělou
příležitostí jak strávit rok v americké
rodině péčí o děti a studiem. Přihlásit
se mohou jak dívky tak chlapci, kteří
mají dokončenou střední školu, zkušenosti
s hlídáním dětí, komunikativní znalost angličtiny a řidičský
průkaz. Během roku v USA máte možnost nasbírat spoustu
zkušeností, potkat nové přátele z celého světa a zlepšit si
angličtinu.
O PROGRAMU PRÁCE
Pracovní doba au pair je maximálně 45 hodin
týdně, ne více než 10 hodin denně. Většinu času
budete trávit s dětmi - odvoz do škol, na kroužky,
hraní a učení apod. Budete mít minimálně 1,5 dne
volna týdně a jednou za měsíc volný celý víkend.
Během roku máte také možnost využít 2 týdny
placené dovolené. Jako odměnu budete od rodiny
dostávat kapesné minimálně 195,75 USD týdně.

14
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Au pair USA
• ubytování a strava v rodině zdarma
• vícedenní školení v New Yorku/New Jersey
• doprava a pojištění zdarma
• příspěvek od rodiny na studium
• dvoutýdenní placená dovolená
• 30 dní cestování po skončení programu
• možnost prodloužení pobytu až o 1 rok

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO PROGRAMU
Jako au pair můžete do USA vycestovat, pokud
vám je od 18 do 26 let. Podmínkou je ukončené
středoškolské vzdělání, komunikativní znalost
angličtiny, řidičský průkaz, předchozí zkušenosti
s hlídáním dětí a ochota vycestovat minimálně na
jeden rok. Kandidát na au pair musí být svobodný,
nekuřák, mít dobrý zdravotní stav a čistý trestní
rejstřík.

www.pracovnipobyty.cz, infolinka 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), prace@studentagency.cz
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PRACOVNÍ POBYTY EVROPA - OHLASY

EVROPA
PRACOVNÍ POBYTY

NORSKO
Je tu nádherná krajina
a místa, kam se dá
chodit na procházky,
běhat i koupat se.
Martina, Norsko

ISLAND
Práce se zvířaty mě baví
každý den o něco víc.
Občas je jí vážně hodně,
ale v dobrém kolektivu
čas utíká rychle.
Veronika, Island

IRSKO
S pobytem tady jsem
moc spokojena rodina
mi vychází vstříc a
všeobecně lidé v Irsku
jsou vstřícní a přátelští.
Nepochybuji o tom, že
se tady moje znalosti
angličtiny zdokonalí.
Renáta, Irsko

ISLAND
Miluji cestování a
poznávání jiných kultur
a Island byl pro mě tou
pravou volbou.
Kateřina, Island

ISLAND
Realita předčila všechna
má očekávání a ani
nemohu věřit tomu,
že se to všechno děje.
Připadám si téměř jako
na placené dovolené.

Leona, hotelnictví VB
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Tereza, Norsko

NORSKO
Lepší možnost, jak trávit
prázdniny, bych jen s těží
hledala.
Monika, Norsko

Adéla, Island

IRSKO
Je tu dohromady 16 koní
a poníků, většina z nich
velmi dobří skokani,
dál 4 psi, 2 kočky a pár
slepiček, takže práce
mám nad hlavu, ale
jednou dvakrát týdně si
najdu i čas na zaskočit
do města a poznat nové
lidi.

IRSKO
Práce na farmě je
pohodová a kromě mě
tu pracují další 2 mladí
lidé, takže o zábavu není
nouze.
Barbora, Irsko

Kateřina, Irsko

VELKÁ BRITÁNIE
Je to skvělá zkušenost
nejen, co se jazyku týče.
Člověk se osamostatní,
pozná nové lidi a
vypadne z té rutiny,
kterou občas zažívá
doma. Určitě bych to
doporučila všem nehledě
na to, kolik jim je.

NORSKO
Práce u krav, ačkoliv
jsem nikdy dříve nic
takového nedělala, mě
skutečně baví a celý
pobyt si opravdu užívám.

VELKÁ BRITÁNIE
Práce je náročná, ale
považuji to za cennou
životní zkušenost a
rozvoj svých vlastních
dosavadních zkušeností,
které budu moct později
využít během své
budoucí kariéry.
Jakub, kuchař VB

VELKÁ BRITÁNIE
Pracuji v jedné kavárně
na pláži, kde se mnou
pracují cizinci, takže
angličtinu používám
i tímto způsobem. Je
tomu tak i v domě, ve
kterém bydlím.
Martina, studijněpracovní pobyt, VB

www.pracovnipobyty.cz, infolinka 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), prace@studentagency.cz

VELKÁ BRITÁNIE
Do Londýna to mám
kousek, takže neustále
je tu co dělat, protože je
toho tolik co člověk musí
vidět.

VELKÁ BRITÁNIE
Do Londýna to mám
kousek, takže neustále
je tu co dělat, protože je
toho tolik co člověk musí
vidět.

Simona, Housekeeper,
VB

Simona, Housekeeper,
VB

VELKÁ BRITÁNIE
Bydlím v pěkném Share
Housu. Kousek od něj
máme autobusovou
zastávku do centra.
Týden po příjezdu jsem
už byla zaměstnaná, což
mě mile překvapilo.
Markéta, Ubytování
v Londýně

PRACOVNÍ POBYTY - EVROPA

ČASTÉ OTÁZKY

Zážitky
a zkušenosti

Rozhodnutí
vycestovat

PRACOVNÍ
POBYTY EVROPA
Zjištění
informací

POSTUP VYŘÍZENÍ

Předodjezdová
schůzka

Registrace
v SA
Pohovor
se zaměstnancem

Kdy se mám do programu
přihlásit?
Do programu se můžete přihlásit
v podstatě kdykoliv. Nejlepší
je podat přihlášku cca dva až
tři měsíce před plánovaným
odjezdem. Pokud se přihlásíte
s velkým předstihem, pracovní
nabídka i tak pravděpodobně
nepřijde o mnoho dříve.
Jak dlouho trvá hledání práce?
Proces umístění k zaměstnavateli může trvat od jednoho
dne do tří měsíců. Záleží na vaší
úrovni cizího jazyka, předchozích pracovních zkušenostech
a flexibilitě.

18

Balení
na cesty

Umístění
a pracovní
smlouva

Jak je to s dopravou?
Dopravu si každý účastník hradí
sám. V případě zájmu vám dopravu rádi pomůžeme zajistit.
Jak je to s pojištěním?
Je nutno rozlišit cestovní pojištění, zdravotní pojištění a pojištění
storno poplatků.
Cestovní pojištění
Všem účastníkům doporučujeme
zařídit si cestovní pojištění na dobu
cesty z ČR/SR do cílové země.
Jelikož se odhlásíte ze zdravotní
pojišťovny a pojištěni budete až
v dané zemi, je nutné se pojistit na
přejezd mezi těmito zeměmi.

doložit formuláře na příslušné
úřady. Formuláře vydává každá
země jiné. Je tedy třeba se informovat konkrétně dle země, kam
cestujete.
Na zdravotní pojišťovně doložíte,
že jste byli pojištěni v jiné zemi.
Na základě tohoto dokumentu
vás opět přihlásí na vaší zdravotní pojišťovně.
Pokud se budete hlásit na úřad
práce, je možné doložit formulář,
na základě kterého můžete mít
při splnění podmínek nárok na
příspěvky v nezaměstnanosti.
Více informací a zda se vás to
týká, se dozvíte přímo na úřadu
práce.
Dále doložíte formulář na
sociální pojišťovnu. Odpracovaná
doba v zahraničí se vám tak bude
započítávat do důchodu.
Pokud máte nárok na vrácení
daní, můžete se s příslušným formulářem obrátit na

společnost NeoTax, se kterou
spolupracujeme. NeoTax je specialistou v oblasti danění příjmů
v zahraničí.
Napadají vás další dotazy?
Ozvěte se přímo nám!

Zdravotní pojištění
Při pracovním pobytu jste pojištěni
přímo v dané zemi stejně jako její
občané. Proto je nutné se z české
zdravotní pojišťovny odhlásit.
Žádný občan totiž nemůže být pojištěn u dvou národních pojišťoven
zároveň.

Jaké jsou podmínky pracovního
pobytu?
Základními podmínkami jsou:
• věk od 18 let
• čistý trestní rejstřík
• komunikativní znalost jazyka
Další podmínky jsou specifikované u konkrétních programů.
Mohu vycestovat jen na léto?
Rozhodně ano! V naší nabídce
je spousta možností jak pro studenty tak pro všechny ostatní.
Co si připravit před odjezdem?
Před odjezdem na pracovní
pobyt je třeba se odhlásit z české
zdravotní pojišťovny. Pokud jste

Co je třeba zařídit po příjezdu
do země?
Ve většině případů je třeba po
příjezdu vyřídit pracovní číslo, založit si bankovní účet a nahlásit
se k pobytu v dané zemi. S tímto
je také spojeno nahlášení se na
zdravotní a sociální pojišťovnu.
Se všemi těmito náležitostmi
vám po příjezdu pomůže váš zaměstnavatel a naše partnerská
agentura.

nahlášeni na úřadu práce, je
třeba se odhlásit i z něj. Hrazení
sociálního pojištění je nepovinné,
není tedy třeba sociální pojištění
nijak při odjezdu řešit.
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Pojištění storno poplatků
Toto pojištění doporučujeme zřídit
všem účastníkům. Pokud byste
totiž ze zdravotních nebo jiných
závažných rodinných důvodů
nemohli vycestovat, je možné
požadovat část uhrazeného
programového poplatku zpět na
pojišťovně Allianz.
Co je potřeba zařídit po návratu
zpět domů?
Po návratu domů bude nutné

www.pracovnipobyty.cz, infolinka 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), prace@studentagency.cz
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PRACOVNÍ POBYTY - VELKÁ BRITÁNIE

VELKÁ BRITÁNIE
Ve Velké Británii se dokonale mísí královská historie s moderním
životem. Pokud máte rádi architekturu, středověké hrady, zelenou
přírodu, nebo upřednostňujete městský ruch, je pro vás pobyt ve
Velké Británii jako stvořený. Vydejte se s námi objevovat místa, odkud
pochází slavní mořeplavci, cestovatelé, vědci, spisovatelé...
Ve Velké Británii nabízíme tyto
programy:
•
•
•
•
•

20

Hotelnictví
Rekreační střediska
Ubytování v Londýně
Housekeeper
Mother's Help
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Hotelnictví ve Velké Británii

možnost dvojic
• u
 místění na venkově a v menších
městech
• speciální program pro kuchaře
•

O PROGRAMU
Práce v hotelnictví je skvělou volbou pro studenty
i všechny ostatní, kteří mají alespoň mírně pokročilou znalost angličtiny. Minimální délka pobytu
jsou 3 měsíce v létě nebo minimálně 6 měsíců
mimo letní sezonu. Ubytování a strava jsou zpravidla zajištěny přímo v hotelu nebo v jeho těsné
blízkosti. Zaměstnavatel si za ubytování a stravu
strhává určitou částku ze mzdy. Většinou se jedná
o výhodné zaměstnanecké ceny.
LOKALITA
Hotely se nachází prakticky po celé Velké Británii,
často ve venkovských oblastech v dojezdové
vzdálenosti větších měst, která nabízí dostatek
zábavy. Velkou výhodou těchto venkovských oblastí
je malý počet cizinců a denní kontakt s rodilými
Brity.

Doprava
Pojištění Allianz
Letní pobyty

PRÁCE
Klasická pracovní doba je přibližně 40 hodin
týdně, 5-6 dní v týdnu. Často se pracuje na
směny dle potřeb hotelu, tedy například několik
hodin ráno a několik hodin večer. Celkový počet
pracovních hodin se odvíjí od sezony. Pracovní
pozice je nabídnuta na základě jazykové úrovně
a předchozích zkušeností v oboru. Práci lze získat
v restauraci, baru, na recepci, v kuchyni nebo
jako housekeeper. Vyzkoušet můžete i všechny
tyto pozice, pokud budete přijati jako tzv. general
assistant.

www.pracovnipobyty.cz, infolinka 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), prace@studentagency.cz
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Hotelnictví v Londýně
• délka programu od 9 měsíců
• práce v síti hotelů Hilton
• možnost kariérního růstu

O PROGRAMU
Tento typ pracovního programu je určen pro
uchazeče s předchozí praxí v oblasti hotelnictví.
Londýnské hotely upřednostňují dlouhodobé
pobyty (od 9 měsíců) a také vyžadují vyšší úroveň
angličtiny. Ubytování a strava může být zajištěna
přímo v hotelu, ale není to podmínkou.

Doprava
Pojištění Allianz

PRÁCE
Jako účastník tohoto programu můžete pracovat
na pozici číšník/servírka, barman, pokojská,
recepční, kuchař apod. Pracovní doba je přibližně
40 hodin týdně. Často se pracuje na směny a o víkendech dle vytíženosti hotelu. Pracovní pozice je
nabídnuta na základě jazykové úrovně a předchozích zkušeností v oboru.

LOKALITA
Hotely se nachází přímo v Londýně nebo v jeho
blízkém okolí.

Studijně-pracovní pobyt
• studium jazyka spojené s prací
v hotelnictví
• lokalita přímořského letoviska
Bournemouth
• 3 typy programu

O PROGRAMU
Účastníci tohoto programu pracují v oblasti
gastronomie a hotelnictví a zároveň se zdokonalují
v angličtině v jazykové škole. Pracovní pozice je
nabízena vždy s ohledem na předchozí zkušenosti
v oboru, které jsou výhodou nikoliv podmínkou.
LOKALITA
Škola se nachází ve městě Bournemouth na jižním
pobřeží Anglie. Tato přímořská lokalita je vyhledávaná obzvlášť v letních měsících jako destinace
dovolených mnoha Britů.
TYPY PROGRAMU
STUDY & WORK
Tento program doporučujeme všem, kteří se
nejdříve chtějí zdokonalit v angličtině a teprve poté
začít pracovat. Na začátku pobytu účastník navštěvuje denní kurz v rozsahu 1, 2 nebo 4 týdnů. Tento
kurz kombinuje studium angličtiny (tzv. General
English) se studiem angličtiny zaměřené na oblast
hotelnictví (tzv. Specialised English). V průběhu tohoto kurzu je účastník ubytován ve městě
Bournemouth v hostitelské rodině s polopenzí.
Po absolvování jazykového kurzu následuje přesun
k zaměstnavateli. V rámci tohoto typu programu je
možné zaměstnání na území celé Velké Británie.
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Doprava
Pojištění Allianz
Letní pobyty
Ubytování

BOURNEMOUTH WORK EXPERIENCE
Tento program je určen všem, kteří chtějí studovat
jazyk a zároveň pracovat. Jazykové kurzy jsou
zpravidla 2x týdně v odpoledních hodinách. Program je nabízen v délce 16, 20 nebo 26 týdnů. Pro
účastníky tohoto programu je zajištěno ubytování
jazykovou školou po celou dobu pobytu ve městě
Bournemouth, kde je také pracovní umístění.
SCHOLARSHIP
Program Scholarship je čistě studijním programem. Probíhá pouze v zimních měsících a nabízí
1-4týdenní jazykový kurz za zvýhodněnou cenu.
Ubytování je zajištěno jazykovou školou v hostitelských rodinách.

www.pracovnipobyty.cz, infolinka 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), prace@studentagency.cz
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PRACOVNÍ POBYTY - VELKÁ BRITÁNIE

REKREAČNÍ STŘEDISKA

Doprava

UBYTOVÁNÍ V LONDÝNĚ

Doprava

• výběr zajímavých pracovních pozic

Pojištění Allianz

• cenově výhodné ubytování

Pojištění Allianz

Letní pobyty

• ubytování více kamarádů

• letní pobyt už od 10 týdnů
• atraktivní lokality v přírodě

• česky mluvící ubytovatelé

Ubytování

Ubytování

O PROGRAMU
Cílem programu je získání cenné pracovní
zkušenosti, zlepšení angličtiny a poznání britské
kultury. Je vhodný jak pro studenty tak pro všechny
ostatní, kteří preferují před ruchem v hotelích spíše
pobyt v přírodě. Důležitá je ochota pracovat s dětmi
a možnost vycestovat na minimálně 10 týdnů
s nástupem nejpozději v polovině června a pobytem
do konce prázdnin. Střediska jsou však otevřená
od února do listopadu, takže je možné vyjet na
dlouhodobý pobyt. Strava a sdílené ubytování jsou
zajištěny přímo v areálu rekreačního střediska.

PRÁCE
Pracovní doba je přibližně 42 hodin, 6 dnů v týdnu.
Náplní práce je nejčastěji pomoc v kuchyni nebo
s úklidem ubytovacích prostor. Pracovat můžete
také jako instruktor dětských aktivit.

LOKALITA
Rekreační střediska se nacházejí téměř po
celé Velké Británii. Areály středisek se nachází
v klidných lokalitách, hlavně v přírodě.
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Letní pobyty

O PROGRAMU
Tento program zahrnuje pouze ubytování
v Londýně, nikoliv nalezení samotné práce. Velkou
výhodou je, že zástupci partnerské agentury hovoří
česky, můžete se tedy na všem jednoduše domluvit.
Nabízené ubytování je typu „share house" a jedná
se o levné základní ubytování ve 3–5 pokojových
domech. Pokoje jsou buď jednolůžkové, dvojlůžkové
nebo trojlůžkové. Sociální zařízení a kuchyňka, popř.
zahrada jsou společné pro všechny obyvatele domu.
Před odjezdem od nás dostanete kontakt na
londýnskou partnerskou agenturu. Po příletu se
dostavíte do kanceláře agentury a její zástupci vás
poté odvezou na konkrétní adresu ubytování. Také
vám pomohou s počáteční orientací v místě pobytu

a na trhu práce. Práci si hledáte sami dle svých
možností.
LOKALITA
Sever a východ Londýna.

www.pracovnipobyty.cz, infolinka 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), prace@studentagency.cz
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PRACOVNÍ POBYT - IRSKO

PRACOVNÍ POBYTY - VELKÁ BRITÁNIE

Housekeeper, Mother's Help

Doprava

• ubytování a strava v hostitelské rodině
• nízké vstupní náklady
• možnost studia angličtiny
O PROGRAMECH
V případě obou programů je vaším zaměstnavatelem hostitelská rodina. Za práci dostáváte mzdu.
Hostitelská rodina za vás odvádí daně a platí sociální i zdravotní pojištění. Část mzdy strhává také
za ubytování a stravu. Vaše hostitelská rodina vám
ráda umožní navštěvovat kurzy angličtiny a poradí
vám vhodnou jazykovou školu. Oba programy jsou
dlouhodobé, minimální délka činí 12 měsíců.
MOTHER'S HELP
V rámci programu Mother's Help žijete v hostitelské rodině a pomáháte jí převážné s péčí o děti
a s domácími pracemi.
Je zapotřebí, aby uchazečka o tuto pozici měla
bohaté předchozí zkušenosti s péčí o děti. Ideální
kandidátkou je tak např. zdravotní sestra, učitelka
nebo bývalá au pair. Požadována je také komunikativní znalost angličtiny a řidičský průkaz.
Délka pobytu je minimálně 12 měsíců a hlásit se
mohou pouze ženy starší 25 let.
HOUSEKEEPER
Program Housekeeper spočívá v péči o domácnost
hostitelské rodiny včetně zajištění drobných
i větších oprav zařízení a domu.

Pojištění Allianz
Ubytování

Menší města a venkov mají svůj jedinečný
půvab a můžete se tam cítit lépe než ve velkém
anonymním městě. Místní jsou na venkově
otevřenější a navazování vztahů s nimi je díky tomu
jednodušší. Některé rodiny ve Velké Británii jsou
multikulturní, zvláště ty ve městech.
PRÁCE
Pracovní doba se pohybuje mezi 25–35
hodinami týdně v případě Home Assistanta
= kulturněvýměnný program.
Pracovní doba se pohybuje mezi 40–48 hodinami
týdně v případě Housekeepera a Mother's Help
= pracovní program.
U programu Housekeeper a Mother's Help máte
také nárok
na 4 týdny placené dovolené ročně.
Volno máte u všech programů minimálně jeden
a půl dne v týdnu.
Hostitelské rodiny Vám také určitě umožní
docházet na jazykové kurzy. Samozřejmě Vám také
poradí, kde je nejbližší či nejkvalitnější škola.

Zájemce o tuto pozici by měl mít podobnou
předchozí zkušenost, komunikativní znalost
angličtiny a řidičský průkaz.
Délka pobytu je minimálně 12 měsíců.

LOKALITA
Hostitelské rodiny žijí po celé Velké Británii.
Umístění bývá častěji v menších městech
nebo vesnicích, méně často pak v Londýně.
26
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IRSKO
Díky Golfskému proudu je klima na tomto
ostrově poměrně stálé a zimy jsou mírné.
To může být dobrou zprávou pro ty, kteří tu
chtějí zůstat nejen během letních měsíců.
Irové jsou přátelský a pohostinný národ.
Farmy a agroturistika
• krátkodobé i dlouhodobé pobyty
• možnost získání praxe ke studiu
• ubytování a strava v hostitelské
rodině

Doprava

O PROGRAMU
Program je pro SŠ i VŠ studenty i čerstvé absolventy (do 12 měsíců od dokončení studia), kteří
studují nebo se chystají studovat obory jako:
zemědělství, lesnictví, zvěrolékařství, hotelnictví,
architektura, medicína, pedagogika, sociální studia apod. Tedy obory příbuzné, u kterých je možné
si tento program nechat uznat jako povinnou praxi
ke studiu nebo do budoucího zaměstnání.
Jelikož je program kulturně-výměnný a jde o praxi
(nikoliv práci), není třeba se v Irsku
registrovat na žádné úřady. Za odvedenou práci
dostáváte ubytování a stravu v hostitelské rodině
na farmě zdarma. U dlouhodobých pobytů navíc
také kapesné. Velkou výhodou je, že partnerská
agentura zná všechny farmáře osobně.

PRÁCE
Průměrná pracovní doba je 35–40 hodin týdně
s 1,5 dne volna.

LOKALITA
Farmy se nacházejí po celém Irsku ve venkovských
oblastech. Lokality jsou tedy velmi klidné a často
v dojezdové vzdálenosti od měst.

Pojištění Allianz
Letní pobyty
Ubytování

TYPY PROGRAMU
Krátkodobý
Tento typ programu je pro zájemce, kteří mohou
vycestovat pouze na kratší dobu. Délka pobytu
je možná už od 4 do 12 týdnů. U tohoto typu
programu není nárok na kapesné.
Dlouhodobý
Tento typ programu trvá od 12 do 52 týdnů.
Pracovník navíc dostává
kapesné a po
odpracovaných 6
měsících má nárok
na týden placené
dovolené.
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PRACOVNÍ POBYT - NORSKO

PRACOVNÍ POBYT - ISLAND

NORSKO

ISLAND

Norsko je zemí úžasných fjordů, vodopádů,
ledovců, hor, lesů a národních parků. Je zde
toho opravdu hodně k vidění. Většina Norů se
domluví perfektně anglicky, nemusíte se tedy
bát, že byste se před odjezdem museli učit
norsky.

Island vás ohromí svými ledovci, gejzíry,
termálními prameny, sopkami, vodopády
a spoustou dalšího. Vskutku země ledu
a ohně.

Farmy a agroturistika

Doprava

• umístění už od 2 měsíců

Pojištění Allianz

• ubytování i strava zajištěna
• umístění v krásných lokalitách
• umístíme i dvojice
O PROGRAMU
Program je ideální jak pro studenty tak pro
všechny ostatní, kteří mají chuť poznat Norsko
a mají zájem o práci na farmě nebo v cestovním
ruchu. Délka programu je od 2 do 6 měsíců.
Zkušenosti z farem nejsou podmínkou, ale
výhodou. Bydlení a strava jsou zajištěny
u hostitelské rodiny, která vám za ně z kapesného
strhává určitou částku.

Letní pobyty
Ubytování
LOKALITA
Farmy se nacházejí hlavně ve venkovských
oblastech nebo na samotách. Umístění ve větších
městech je spíše výjimkou. Řidičský průkaz
je proto výhodou.
PRÁCE
Průměrná pracovní doba je 35–40 hodin týdně,
celkový počet hodin je ovlivněn sezonou a ročním
obdobím. Za odvedenou práci dostáváte od
rodiny kapesné. Volné dny lze využít k cestování
a objevování norské krajiny.
TYPY PROGRAMU
Farmy
Farmy jsou zaměřeny buď na živočišnou nebo
rostlinnou produkci.
Farmy spojené s agroturistikou
Nejčastější pozice v cestovním ruchu jsou např.
pokojská, číšník/servírka nebo recepční.
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Farmy a cestovní ruch

Doprava

• umístění od 2 měsíců

Pojištění Allianz

• umístíme i dvojice (cestovní ruch)
• orientační schůzka po příletu

v Reykjavíku

O PROGRAMU
Tento program probíhá po celý rok, můžete se
tedy přihlásit a vycestovat kdykoliv. Je vhodný pro
každého, kdo může nabídnout zkušenosti z oboru.
Délka programu je od 2 měsíců do 1 roku. Bydlení
a strava jsou poskytovány přímo zaměstnavatelem
či farmářem, který za ně zaměstnancům strhává
ze mzdy určitou částku.
Po příletu na Island se zúčastníte orientační
schůzky v Reykjavíku pořádané naší partnerskou
agenturou. Na jednu noc budete ubytováni
v hotelu, druhý den absolvujete školení, kde se
dozvíte spoustu důležitých informací k pobytu,
a poté už zamíříte ke svému zaměstnavateli.

Letní pobyty
Ubytování
PRÁCE
Pracovní doba je okolo 40 hodin týdně s 1-2 dny
volna. Ty lze využít k poznávání okolních krás
přírody.

LOKALITA
Farmy se nacházejí hlavně ve venkovských
oblastech nebo na samotách. Umístění
v Reykjavíku není bohužel možné. Řidičský průkaz
je nezbytný.
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AU PAIR POBYTY EVROPA - OHLASY

PROČ VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ?

EVROPA
AU PAIR POBYTY

FRANCIE
Rodina je super, jsem
s ní velice spokojená. Bydlím ve městě Clamart,
které se nachází asi
3 km od Paříže. Všichni
jsou moc milý a ze začátku mi hodně pomohli si
rychleji zvyknout.
Lucie, au pair Francie

FRANCIE
Rodina mne bere jako
svoji součást, a proto se
zde cítím jako doma.
Šárka, au pair Francie

30

HOLANDSKO
Holandsko je krásné, lidi
jsou tu neuvěřitelně milí
a přátelští. Našla jsem
si tady plno kamarádů,
kromě dalších au pair
z celého světa taky kamarády Holanďany.
Iveta, au pair, Holandsko

HOLANDSKO
Moje host rodina je velmi
přátelská, nápomocná
a cítím se tu jako doma.
Celkově jsem již stihla
poznat město a taktéž
jsem si již zařídila roční
permanentku do fitka.
Tereza, au pair,
Holandsko

ŠPANĚLSKO
Rodina mě od prvního
okamžiku přijala mezi
sebe, jsou ke mě velmi
hodní a vše mi ukazují.
Mám na starost 2 holčičky, které jsou velmi
vychované.

ŠPANĚLSKO
Moje znalost španělštiny byla před odjezdem
na základní úrovni,
ale pozoruji, že se
každým dnem o něco
zlepšuji a mohu už ve
španělštině komunikovat
mnohem lépe.

Michaela, au pair,
Španělsko

Zuzana, au pair,
Španělsko - Mallorca

ISLAND
Vydat se na Island vypadá zatím jako nejlepší
rozhodnutí v mém životě.
Michaela, au pair, Island
ISLAND
Má islandská hostitelská
rodina je velmi milá,
starostlivá a akční.
Stále se ubezpečují, zda
mám vše, co potřebuji.
Provedli mě městem
i okolím.
Helena, au pair, Island

VELKÁ BRITÁNIE
Jsem tu měsíc a půl
a zatím se zdá být vše
super. Začala jsem
chodit do místní školy
na kurzy angličtiny,
abych podpořila účel, za
kterým jsem vlastně do
Anglie přijela.

NĚMECKO
Bydlím v malém městě
Waldbronn v kraji Bádensko-Württembersko.
S rodinou jsem si od začátku skvěle sedla, cestuji s nimi po Německu,
jezdíme na výlety, berou
mě jako právoplatného
člena rodiny. :)
Kateřina, au pair,
Německo

Roman, au pair, VB

VELKÁ BRITÁNIE
Potkala jsem opravdu
hodně au pair a dokonce
už jsem s nimi byla
i v Londýně!
Monika, au pair, VB
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Eliška, au pair Finsko

NORSKO
Rodinka je úžasná,
děti jsou roztomilé.
Momentálně jsou v
Norsku prázdniny, takže
cestujeme po příbuzných
a známých.

Lenka, au pair, VB

VELKÁ BRITÁNIE
Leeds je krásné místo,
bydlím ve čtvrti, která je
spojena hned s farmami
v okolí, takže pro procházky s pejskem je to
ideální prostředí.

FINSKO
Rodina je úžasná a dobře spolu vycházíme. také
mám za sebou první lekci finštiny. Ovšem člověk
si tady vystačí i s pouhou
angličtinou.

Zuzana, au pair Norsko

RAKOUSKO
Jako každý začátek byl
těžký, co se týče dorozumívání, tyrolský dialekt
je opravdu hodně těžký,
ale rodina se snaží na
mě mluvit hochdeutsch.
Moje němčina je každým
dnem lepší.
Lenka, au pair,
Rakousko

ITÁLIE
Můj host dad, je kuchař
a provozuje malý krámek
s bistrem, takže nemusím
vařit a každý dne si
pochutnávám na italských
specialitkách. Host
mom je učitelka italštiny
a angličtiny na základní
škole, když si nevím rady,
báječně mi vše vysvětlí.
Myslím, že lepší rodinu
jsem si přát nemohla.
Zuzana, au pair Itálie

AU PAIR - EVROPA

ČASTÉ OTÁZKY

Zážitky
a zkušenosti

Rozhodnutí
vycestovat

AU PAIR POBYTY
EVROPA
Zjištění
informací

POSTUP VYŘÍZENÍ

Předodjezdová
schůzka

Registrace
v SA
Nabídka
rodiny
a skype

Kdy se mám do programu
přihlásit?
Do programu se můžete přihlásit v podstatě kdykoliv. Nejlepší
je podat přihlášku cca dva až
tři měsíce před plánovaným
odjezdem. Pokud se přihlásíte
s velkým předstihem, pracovní
nabídka i tak pravděpodobně
nepřijde o mnoho dříve.
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Balení
na cesty

Umístění
a zvací
dopis

vycestovat do Velké Británie,
Francie, Itálie, Španělska, Německa a na Island.
O kolik dětí se budu starat?
Některé hostitelské rodiny mají
jen jedno dítě, většina rodin má
však děti 2–3.
Jaká je pracovní doba au pair?
Pracovní doba je zpravidla
25–35 hodin týdně. Rodina Vás
může požádat o večerní hlídání
třikrát v týdnu.
Jako au pair máte nárok
minimálně na 1 den volna
každý týden. Volný den může
být o víkendu nebo v průběhu
pracovního týdne. Volný čas
můžete využít na setkávání se
s kamarády, dalšími au pair
v okolí, návštěvě jazykových
kurzů nebo cestování.
Kolik si jako au pair vydělám?
Au pair pravidelně dostává od
rodiny kapesné, jehož výše se
liší v závislosti na zemi, do které
cestuje. Konkrétní výše kapesného je uvedena u jednotlivých
zemí.

Jak dlouho trvá hledání hostitelské rodiny?
Doba hledání se liší podle
jednotlivých zemí. Například
ve Velké Británii je dostatečné
množství rodin, takže můžete
být umístění velmi rychle. V zemích, kde je nabídek obecně
méně, může trvat hledání rodiny
dva až tři měsíce. Délka hledání
rodiny také závisí na vaší úrovni
jazyka, předchozích zkušenostech a flexibilitě.

• čistý trestní rejstřík
• komunikativní znalost jazyka
• zkušenosti s péčí o děti
Je nutný řidičský průkaz?
Řidičský průkaz je pro au
pair velkou výhodou, ale není
povinností. Avšak v severských
zemích, kde bývá umístění do
hostitelských rodin v odlehlejších lokalitách, je řízení často
nutností. Rodiny mohou požadovat odvoz dětí do školy nebo do
kroužků.

Jaké jsou podmínky au pair
pobytu?
Základními podmínkami jsou:
• věk od 18 let

Mohu vycestovat jen na léto?
Rozhodně ano! Letní pobyty jsou
ale určeny pouze pro dívky.
Na léto můžete jako au pair
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Jak je to s ubytováním a stravováním?
Au pair má vždy zajištěnou stravu i ubytování zdarma u hostitelské rodiny. Samozřejmostí je
vlastní pokoj a často i koupelna.
Pokud potřebujete speciální
dietu (bezlepková, bezlaktózová,
atd.), může vás rodina požádat
o příspěvek na tuto stravu.
Mohu navštěvovat jazykový
kurz?
Určitě ano! Hostitelské rodiny
počítají s tím, že hlavní motivací
pro váš au pair pobyt je naučit
se cizí jazyk. Rodina vám ráda
poradí, jaký kurz či školu v okolí
si vybrat. V některých zemích
hostitelské rodiny navíc na kurz
přispívají.

Co si připravit před odjezdem?
Před odjezdem na au pair program je třeba se odhlásit z úřadu práce, pokud jste nahlášeni.
Hrazení sociálního pojištění je
nepovinné. Není tedy třeba
sociální pojištění nijak při
odjezdu řešit. O povinnostech ke
zdravotní pojišťovně viz dále.
Co je třeba zařídit po příjezdu
do země?
Au pair pobyt je tzv. kulturně
výměnný. Není tedy potřeba
se po příjezdu registrovat na
žádné úřady. Nejste registrováni
k sociálnímu ani zdravotnímu
pojištění a neodvádíte žádné
daně. Rodina vám pomůže zařídit bankovní účet, na který vám
bude posílat kapesné.
Jak je to s dopravou?
Dopravu si každý účastník hradí
sám. V případě zájmu vám dopravu rádi pomůžeme zajistit.
Jak je to s pojištěním?
Au pair není pracovní, ale
kulturně-výměnný pobyt a je
nutno rozlišovat 3 typy pojištění:
zdravotní, sociální a pojištění
storno poplatků.

dobu pobytu. Pro nahlášení
se zpět na vaši pojišťovnu vám
bude stačit doložit doklad
o komerčním pojištění po celou
dobu vašeho zahraničního
pobytu.
Sociální pojištění
Na sociální pojišťovně se neodhlašujete a pojištění není nutné
ani hradit, neboť není povinné.
Pojištění storno poplatků
Toto pojištění doporučujeme
zřídit všem účastníkům. Pokud
byste totiž ze zdravotních nebo
jiných závažných rodinných
důvodů nemohli vycestovat, je
možné požadovat část uhrazeného programového poplatku
zpět na pojišťovně Allianz.
Co je potřeba zařídit po návratu zpět domů?
Jediné, co je třeba zařídit, je
nahlásit se zpět na zdravotní pojišťovnu, pokud jste se
odhlásili.
Napadají vás další dotazy?
Ozvěte se přímo nám!

Zdravotní pojištění
U au pair programu zdravotní
pojišťovna rozlišuje, na jakou
dobu cestujete.
Cestujete-li na méně než
6 měsíců, neodhlašujete se ze
zdravotní pojišťovny. Vaší povinností je měsíčně platit povinné
zálohy na zdravotní pojištění
dle aktuálního ceníku. Budete
ale potřebovat také komerční
cestovní pojištění do zahraničí.
Cestujete-li na více než 6
měsíců, máte možnost se ze
zdravotní pojišťovny odhlásit
a nemusíte tak platit povinné
měsíční zálohy. Doporučujeme
se z pojišťovny odhlásit. Nutností je být pojištěný komerčním
cestovním pojištěním po celou
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AU PAIR POBYT - VELKÁ BRITÁNIE

VELKÁ
BRITÁNIE
Spojené království je dlouhá léta vlajkovou lodí
naší společnosti v umisťování au pair, jedná se
totiž o naši nejžádanější destinaci. Pokud se stanete
au pair ve Velké Británii, budete mít řadu příležitostí se potkávat
s dalšími au pair jak na jazykových kurzech, tak ve volném čase.

Do Velké Británie můžete vyjet
jako au pair nebo jako home
assistant.

• strava a ubytování v rodině

zdarma
• možnost navštěvovat
jazykový kurz
• procvičování angličtiny
v každodenních situacích
• rodinné zázemí

34

Doprava
Pojištění Allianz
Letní pobyty
Ubytování (umístíme i chlapce)

O PROGRAMU
Au pair
Jako au pair se v hostitelské rodině staráte
o děti a pomáháte jí s péčí o domácnost. Ve
Velké Británii je opravdu rozmanitá nabídka
hostitelských rodin, které pro své děti au pair
hledají. Můžete si tedy pohodlně vybrat tu
nejvhodnější rodinu právě pro vás. Hostitelské
rodiny jsou připraveny na učebnicovou znalost
angličtiny a jsou vám ochotné s každodenním
jazykem maximálně pomoci. Ideální je vycestovat
na jeden rok, minimálně však na šest měsíců.
Přes léto je možné vyjet na krátkodobý pobyt.
Home assistant
Jako home assistant žijete společně s hostitelskou
rodinou a pomáháte jim převážně s domácností
ale také s dětmi. Za odměnu dostáváte každý
týden kapesné a máte u rodiny ubytování a stravu
zdarma. Vaším úkolem bude například vysávání,
utírání prachu či příprava lehkých jídel dětem.
Variantou tohoto programu může být i péče
o seniory nebo pomoc s domácími mazlíčky.
Délka pobytu je možná od 6 měsíců.

LOKALITA
Hostitelské rodiny se nacházejí po celém
území Velké Británie. Vzhledem k tomu, že
spolupracujeme s několika partnerskými
agenturami, je možné si lokalitu vybrat. Nejvíce
hostitelských rodin se nachází v širokém okolí
Londýna, Manchesteru, Leedsu, ve Skotsku,
ale i na jihu země. Rodiny často žijí na venkově
v dojezdové vzdálenosti větších měst.
PRÁCE
Pracovní doba au pair je 25-40 hodin týdně. Záleží
na domluvě s rodinou, jaký vám stanoví rozvrh.
Také vás mohou požádat o večerní hlídání dětí,
a to 2-3krát týdně. Au pair má většinou 2 volné dny
v týdnu, které nutně nemusí být o víkendu. Jako
odměnu budete dostávat kapesné 80-130 GBP
týdně.

Studium jazyka
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AU PAIR POBYT - ISLAND

AU PAIR POBYT - NORSKO

ISLAND

NORSKO

Island je právem nazývaný zemí kontrastů.
Na tomto izolovaném ostrově si budete
připadat jako v jiném světě!

Norská příroda je lákadlem, kterému
je těžké odolat. Fjordy, ledovce, jezera,
národní parky, to vše budete mít možnost
díky svému pobytu prozkoumat.

• ubytování a strava v rodině

zdarma
• úžasné lokality a příroda
• rodina přispívá na pojištění
a dopravu

Doprava
Pojištění Allianz
Letní pobyty

• ubytování a strava v rodině

zdarma
• krásné lokality
• rodina přispívá na jazykový kurz

Doprava
Pojištění Allianz
Ubytování

Ubytování (umístíme i chlapce)
O PROGRAMU
Jako au pair se v hostitelské rodině staráte o děti
a pomáháte jí s péčí o domácnost. Islandské
hostitelské rodiny jsou zdvořilé, ochotné a au
pair berou jako součást rodiny. Děti jsou dobře
vychované a díky tomu máme velmi pozitivní
ohlasy od našich bývalých i stávajících au pair.
Rodiny hledají au pair ideálně na jeden rok.
O kratší pobyty není mimo letních měsíců ze
strany rodin příliš velký zájem a umístění proto
může trvat déle.Au pair by měla mít alespoň
středně pokročilou znalost angličtiny. Angličtina
není na Islandu oficiálním jazykem, ale její znalost
je u většiny obyvatel běžná, takže se pohodlně
domluvíte.
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Studium jazyka

LOKALITA
Většina hostitelských rodin na Islandu žije v menších
městečkách nebo v odlehlejších venkovských
oblastech. Umístění přímo v Reykjavíku je spíše
výjimkou. Proto je řidičský průkaz velkou výhodou.
PRÁCE
Pracovní doba je okolo 30 hodin týdně se dvěma
volnými dny. Hostitelská rodina vás může navíc
požádat o večerní hlídaní dětí 2-3krát týdně. Po 6
měsících pobytu budete mít nárok na týden placené
dovolené. Jako odměnu dostává au pair kapesné
v minimální výši 15 000 ISK za týden.
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O PROGRAMU
Jako au pair se v hostitelské rodině staráte o děti
a pomáháte jí s péčí o domácnost. Rodiny požadují, aby uchazečky měly komunikativní znalost
angličtiny. V rodině se však běžně mluví norsky,
a proto je velkou výhodou, když budete mít zájem
se jazyku v průběhu pobytu naučit. Hostitelských
rodin je v této severské zemi obecně méně, a proto
doporučujeme podat přihlášku s dostatečným
předstihem a být při výběru rodiny flexibilní.
Norové jsou velmi přátelský národ a rodiny jsou
vstřícné. Au pair by měla zůstat minimálně 9
měsíců, ideálně však jeden rok. V letních měsících
je možné vycestovat na krátkodobý pobyt.

Studium jazyka

PRÁCE
Pracovní doba au pair je zhruba 25–35 hodin týdně
s jedním volným dnem. Rodina vás také může
požádat o večerní hlídání dětí 2-3krát v týdnu.
Jako odměnu za práci budete dostávat kapesné
v minimální výši 5 900 NOK měsíčně.

LOKALITA
Norské hostitelské rodiny žijí převážně na venkově.
Umístění ve velkých městech, například v Oslu,
je méně časté. Proto je dobré vlastnit řidičský
průkaz.
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AU PAIR POBYT - FINSKO

AU PAIR POBYT - HOLANDSKO

FINSKO

HOLANDSKO

Pokud se stanete au pair ve Finsku,
budete mít možnost zažít zemi tisíce jezer
společně se svou hostitelskou rodinou.

Ať už vyhledáváte hipsterské kavárny, muzea
a jste spíše městský tvor, nebo jste turista,
který raději prozkoumává přírodu, jistě si
v Holandsku přijdete na své.

• ubytování a strava v rodině

zdarma
• úžasná příroda a lokality
• rodina přispívá na jazykový kurz
• dva týdny placené dovolené

Doprava
Pojištění Allianz
Ubytování
Studium jazyka

O PROGRAMU
Jako au pair se v hostitelské rodině staráte o děti
a pomáháte jí s péčí o domácnost. Pro pobyt ve
Finsku není nutné se učit Finsky, vystačíte si zde
i s angličtinou. Každý Fin však ocení vaši snahu
naučit se tomuto jazyku.
Rodiny dávají přednost dlouhodobým au pair, které
mohou pracovat minimálně 6 měsíců.
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• ubytování a strava v rodině

zdarma
• příspěvek na telefon, pojištění
a jazykový kurz
• dva týdny placené dovolené

Doprava
Pojištění Allianz
Ubytování
Studium jazyka

LOKALITA
Hostitelské rodiny ve Finsku bydlí nejčastěji
v menších městech a na venkově, některé i na
samotách.
PRÁCE
Pracovní doba je okolo 25-35 hodin za týden se
2 volnými dny. Rodina vás může požádat o večerní
hlídání dětí 2-3krát v týdnu. Za odměnu budete
dostávat kapesné ve výši 280 EUR za měsíc.
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O PROGRAMU
Jako au pair se v hostitelské rodině staráte o děti
a pomáháte jí s péčí o domácnost. Pro pobyt
v Holandsku je nutná buď komunikativní znalost
angličtiny nebo němčiny. Rodiny dávají přednost
dlouhodobým au pair, které mohou pracovat
minimálně 9 měsíců.

PRÁCE
Pracovní doba je okolo 25–35 hodin za týden se 2
volnými dny. Rodina vás může požádat o večerní
hlídání dětí 2–3krát v týdnu. Za odměnu budete
dostávat kapesné ve výši 300 EUR za měsíc.

LOKALITA
Holandsko je malá země a všude je to, dá se říci,
kousek. Nejčastěji jsou v nabídce hostitelské
rodiny z Amsterdamu, Rotterdamu nebo Haagu,
ale i z menších měst a venkova.
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AU PAIR POBYT - RAKOUSKO

AU PAIR POBYT - NĚMECKO

RAKOUSKO

NĚMECKO

Rakousko se pyšní krásnou přírodou,
ale může nabídnout také bohatou historii,
kterou můžete obdivovat v podobě hradů,
zámků a měst.

Sousední Německo má hned několik
lákadel. Ať už je to bavorská příroda
s malebnými domečky nebo rušná
velkoměsta, každý si přijde na své.

• ubytování a strava v rodině

zdarma
• 5 týdnů placené dovolené
• nízké náklady na cestu
O PROGRAMU
Jako au pair se v hostitelské rodině staráte
o děti a pomáháte jí s péčí o domácnost.
Vzhledem k blízkosti Rakouska je možné
častěji navštěvovat svou rodinu a přátele.
Velkou výhodou je podobná kultura.Rodiny
preferují delší pobyty, ideálně od 6 měsíců.
Nezbytná je alespoň středně pokročilá znalost
němčiny.

Doprava
Pojištění Allianz
Letní pobyty
Ubytování
Studium jazyka

LOKALITA
Hostitelské rodiny žijí po celém Rakousku.
Výjimkou nejsou ani velká města jako Linec
či Vídeň.

• ubytování a strava v rodině

zdarma
• rodina hradí pojištění
• rodina přispívá na školu
• 4 týdny placené dovolené

Doprava
Pojištění Allianz
Letní pobyty
Ubytování

O PROGRAMU
Jako au pair se v hostitelské rodině staráte o děti
a pomáháte jí s péčí o domácnost.
Vzhledem k blízkosti Německa je možné častěji
navštěvovat svou rodinu
a přátele. Velkou výhodou je podobná kultura.
Rodiny preferují delší pobyty, ideálně od 6 měsíců.
Nezbytná je alespoň středně pokročilá znalost
němčiny.

Studium jazyka

LOKALITA
Největší výběr hostitelských rodin je v okolí Kolína,
Stuttgartu a Mnichova, ale i v menších městech
nebo na vesnicích.

PRÁCE
Pracovní doba je okolo 25–35 hodin za týden
s 1 volným dnem. Rodina vás může požádat
o večerní hlídání dětí 2-3krát v týdnu. Za
odměnu budete dostávat kapesné ve výši 512
EUR za měsíc.

PRÁCE
Pracovní doba je okolo 25–35 hodin za týden s 1,5
volným dnem. Rodina vás může požádat o večerní
hlídání dětí 2-3krát v týdnu. Za odměnu budete
dostávat kapesné ve výši 260 EUR za měsíc.
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AU PAIR POBYT - ŠVÝCARSKO

AU PAIR POBYT - FRANCIE

ŠVÝCARSKO

FRANCIE

Švýcarsko je rozmanitou zemí, kde se
mluví německy, francouzsky, italsky,
rétorománšrinou a anglicky se zde také
domluvíte.

Francouzština je nádherný jazyk, který
vám může otevřít dveře do nového života
jako au pair.

• ubytování a strava v rodině

zdarma
• příspěvek na dopravu, pojištění
a jazykový kurz
• čtyři týdny placené dovolené

• ubytování a strava v rodině
Doprava
Pojištění Allianz
Ubytování
Studium jazyka

O PROGRAMU
Jako au pair se v hostitelské rodině staráte o děti
a pomáháte jí s péčí o domácnost. Pro pobyt
ve Švýcarsku je nutná komunikativní znalost
angličtiny, němčiny nebo francouzštiny. Rodiny
dávají přednost dlouhodobým au pair, které mohou
pracovat minimálně rok.

PRÁCE
Pracovní doba je okolo 25–35 hodin za týden se
2 volnými dny. Rodina vás může požádat o večerní
hlídání dětí 2–3krát v týdnu. Za odměnu budete
dostávat kapesné ve výši 700 CHF za měsíc.

LOKALITA
Nabídky hostitelských rodin přicházejí ze všech
koutů Švýcarska. Nejčastěji to bývají venkovské
oblasti nebo menší města.
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zdarma
• velké množství rodin
• atraktivní země
• týden placené dovolené
O PROGRAMU
Jako au pair se v hostitelské rodině staráte o děti
a pomáháte jí s péčí o domácnost. Pro pobyt ve
Francii je nutná znalost francouzštiny minimálně
na úrovni A2, pokud mluvíte i anglicky. Pokud je
vaše francouzština na lepší úrovni, vystačíte si
pouze s ní.
Rodiny dávají přednost dlouhodobým au pair, které
mohou pracovat minimálně 6 měsíců. V letních
měsících je možné vyjet na kratší pobyt.

Doprava
Pojištění Allianz
Letní pobyty
Ubytování
Studium jazyka
LOKALITA
Nejvíc hostitelské rodiny ve Francii žije v širokém
okolí Francie nebo na jihozápadě země.
PRÁCE
Pracovní doba je okolo 25-35 hodin za týden se
2 volnými dny. Rodina vás může požádat o večerní
hlídání dětí 2-3krát v týdnu. Za odměnu budete
dostávat kapesné ve výši 320 EUR za měsíc.
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AU PAIR POBYT - ŠPANĚLSKO

AU PAIR POBYT - ITÁLIE

ŠPANĚLSKO

ITÁLIE

Španělsko je úžasnou zemí na Pyrenejském
poloostrově plná historie, zajímavých
kulturních i přírodních památek.

Pokud jste milovníky dobrého jídla, pití
a historie, je pro Vás Itálie ideální volbou.

• ubytování a strava v rodině

zdarma
• atraktivní lokality i u moře
• týden placené dovolené

Doprava
Pojištění Allianz
Letní pobyty
Ubytování

O PROGRAMU
Jako au pair se v hostitelské rodině staráte o děti
a pomáháte jí s péčí o domácnost. Pro pobyt ve
Španělsku je nutná buď komunikativní znalost
španělštiny, nebo základy španělštiny s komunikativní angličtinou. Španělské rodiny totiž preferuji,
pokud au pair s dětmi procvičuje angličtinu.
Rodiny dávají přednost dlouhodobým au pair, které
mohou pracovat minimálně 6 měsíců. V létě je
možné vyjet i na kratší pobyt.
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Studium jazyka
LOKALITA
Ve Španělsku působí dvě naše partnerské
agentury. Na výběr jsou tedy rodiny na ostrově
Mallorka nebo v okolí Barcelony.
PRÁCE
Pracovní doba je asi 25–35 hodin s min. jedním
volným dnem týdně. Rodina Vás také může
požádat o večerní babysitting 2–3krát v týdnu. Za
odměnu dostáváte od rodiny kapesné ve výši 280
EUR za měsíc.
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• ubytování a strava v rodině

zdarma

Doprava

• atraktivní lokality i u moře

Pojištění Allianz

• týden placené dovolené

Letní pobyty

O PROGRAMU
Jako au pair se v hostitelské rodině staráte o děti
a pomáháte jí s péčí o domácnost. Pro pobyt v
Itálii je nutná buď komunikativní znalost italštiny,
nebo základy italštiny s komunikativní angličtinou.
Italské rodiny totiž preferuji, pokud au pair s dětmi
procvičuje angličtinu. Rodiny dávají přednost
dlouhodobým au pair, které mohou pracovat
minimálně 6 měsíců. V létě je možné vyjet i na
kratší pobyt.

Ubytování
Studium jazyka

LOKALITA
Italské hostitelské rodiny žijí hlavně na severu
Itálie, nejčastěji v okolí Milána a Janova. Některé
rodiny žijí i na venkově.
PRÁCE
Pracovní doba je okolo 25–35 hodin za týden
s 1 volným dnem. Rodina vás může požádat
o večerní hlídání dětí 2–3krát v týdnu. Za odměnu
budete dostávat kapesné ve výši 280 EUR za
měsíc.
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STUDIUM S MOŽNOSTÍ PRÁCE - AUSTRÁLIE / NOVÝ ZÉLAND

STUDIUM
S MOŽNOSTÍ PRÁCE
AUSTRÁLIE,
NOVÝ ZÉLAND

Výběr
a rezervace
pobytu

POSTUP VYŘÍZENÍ

Zajištění
letenky

O jaké vízum musím žádat,
abych mohl pracovat?
V době návštěvy jazykové školy
můžete pracovat až 40 hodin
za dva týdny. Neomezeně můžete pracovat během školních
prázdnin, které jsou v souladu
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Studium
angličtiny,
cestování

atd.), také se sepsáním životopisu, kde práci hledat a připraví
vás na pohovor.
Můžete také využít zkušeností
spolužáků a spolubydlících
a sledovat nástěnky ve škole
a inzeráty na nejrůznějších
místech.

Odlet
do Austrálie/
na Nový
Zéland

Žádost
o vízum

Co znamená studium s možností práce?
Austrálie a Nový Zéland patří
mezi hrstku zemí, kde občané
České a Slovenské republiky
mohou v průběhu studijního pobytu legálně pracovat.
Navštěvují jazykovou školu a po
příjezdu si hledají práci. Na
pobyt si tak přivydělávají.

ČASTÉ OTÁZKY

Předodletové
informace

s požadavky australských imigračních úřadů.
Kolik hodin týdně budu moci
pracovat?
V době, kdy navštěvujete jazykovou školu, můžete pracovat
až 40 hodin/2 týdny, během
školních prázdnin (které jsou
v souladu s požadavky australských imigračních úřadů)
neomezeně.
Jaká je minimální délka
pobytu?
Na Novém Zélandu můžete
obdržet pracovní povolení na
14 a více týdnů. V Austrálii dopo-

S žádostí o studijní vízum máme
dlouholeté zkušenosti a pomůžeme vám připravit podklady
k žádosti o vízum. Žádost za vás
také podáme prostřednictvím
online systému. O samotném
udělení víza rozhoduje výhradně
příslušná ambasáda.
ručujeme minimálně 12-týdenní
studijní pobyt. Platí, že čím delší
pobyt, tím lépe. Kombinace
dlouhodobého studia a práce je
nejlepší příležitostí jak si zdokonalit angličtinu, procestovat
zemi a dostat pod kůži místní
styl života.
Kdy mám začít pobyt vyřizovat?
Doporučujeme začít pobyt vyřizovat minimálně 3 měsíce před
plánovaným odjezdem vzhledem
k nutnosti žádat o vízum.
Jaký je postup pro získání víza?
O vízum žádáte po rezervaci
studijního pobytu ve škole.
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Jak si najdu vhodnou jazykovou
školu?
S tím vám pomůže naše agentura. Probereme s vámi vaši
představu o pobytu a doporučíme vám vhodnou lokalitu, školu
a typ kurzu. Také vám poradíme,
jak si naplánovat délku studia
a celého pobytu. Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy.
Při dlouhodobém pobytu je
nutné zvážit všechny aspekty
- nejen studium, ale i samotný
život v destinaci a pracovní
příležitosti. Nabídka jazykových
kurzů našich partnerských škol
je široká. Můžete si vybrat kurz
obecné angličtiny, přípravný
kurz pro složení mezinárodně

uznávané zkoušky nebo kurz
s odborným zaměřením (business, managment, marketing
atd.).
Co vše mohu v lokalitě dělat?
Pracovní možnosti jsou různé
a odvíjí se od vaší úrovně angličtiny, zkušeností a hlavně ochoty
pracovat. Obvykle se jedná
o méně kvalifikované pozice
v oblasti cestovního ruchu, pohostinství a služeb. Na Novém
Zélandu pak i v národních parcích, lyžařských centrech nebo
na farmách.
Je důležité být co nejvíce flexibilní a nebát se jakékoli práce.
Pomůže mi někdo s hledáním
práce?
Práci si hledá každý sám po
příjezdu do země. Mnoho
jazykových škol se snaží hledání
práce ulehčit pomocí tzv. job
clubů. Poradí vám, jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu
(bankovní účet, daňové číslo

Jak je to s pojištěním?
Pro dlouhodobé pobyty v Austrálii se pojištění na celou dobu
pobytu uzavírá u některé z australských pojišťoven a potvrzení
o jeho sjednání je povinnou
součástí vízových dokumentů.
Zajistíme vám jej spolu společně
s jazykovým kurzem.
K pobytům na Novém Zélandu
vám zajistíme cestovní pojištění
Allianz na celou dobu pobytu.
Jak je to s dopravou?
Dopravu si každý účastník hradí
sám. Letenku kupujte až po
udělení víza. V případě zájmu
vám dopravu rádi pomůžeme
zajistit.
Proč vycestovat s agenturou?
Poradíme vám s výběrem jazykové školy a pomůžeme vyřídit
vše, co s vaší cestou souvisí
– vízovou žádost, jazykový pobyt,
ubytování, pojištění a výhodnou
letenku. Navíc poskytneme užitečné rady nejen na cestu, ale
také k prvním dnům pobytu.
Napadají vás další dotazy?
Ozvěte se přímo nám!
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STUDIUM
S MOŽNOSTÍ PRÁCE
•s
 tudijní vízum s pracovním povolením – naučte se anglicky

a přivydělejte si na pobyt
•v
 ýuka a rozvrh přizpůsobené pracujícím studentům
•a
 sistence jazykových škol při vyřízení formalit po příjezdu a pomoc
s hledáním práce
•z
 ajímavé aktivity - surfování, potápění, road tripy, kempování,
adrenalinové sporty
•m
 ožnost postupně studovat na různých školách v různých
lokalitách

AUSTRÁLIE
je nádherná exotická země, kterou
stojí za to navštívit a má rozhodně co
nabídnout - nekonečné písčité pláže,
pouště i deštné pralesy, korálové
útesy, zvířata, hory i velkoměsta,
kulturu domorodých Aboriginců
a v neposlední řadě přátelskou
a nekonfliktní povahu Australanů.
Druhý konec zeměkoule se v poslední době
stal velmi oblíbeným cílem mladých lidí, kteří se
rozhodli na nějaký čas změnit svůj život a doslova ho obrátit
vzhůru nohama.
48

www.pracovnipobyty.cz, infolinka 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), prace@studentagency.cz

NOVÝ
ZÉLAND
je ostrovní země plná
nádherných hor, lesů, jezer,
nekonečných zelených pastvin
i dlouhých pláží. Uprostřed
Severního ostrova se nachází
sopečná oblast s horkými prameny
a gejzíry. Jižnímu ostrovu dominují Jižní Alpy s ledovci. Země láká
nejen poznání chtivé cestovatele, ale také ty, kdo si chtějí odpočinout
od každodenního shonu a užít si aktivní dovolenou.
Novozélanďané vás překvapí svou přátelskostí, otevřeností a čestností.
Při studiu na Novém Zélandu budete angličtinu využívat v každodenní
komunikaci. Proto si nejen zlepšíte své znalosti, ale stoupne vám
i sebevědomí a obohatíte se o nové životní zkušenosti.
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WORKING HOLIDAY KANADA / NOVÝ ZÉLAND

ČASTÉ OTÁZKY

Registrace
v SA

Rok plný
zážitků

WORKING HOLIDAY
KANADA
NOVÝ ZÉLAND

Žádost
o vízum

POSTUP VYŘÍZENÍ

Potvrzení
o přijetí
programu

Balení
na cesty
Zajištění
letenky

Předodletová
příprava

Kdy se mám do programu
přihlásit?
Do programu se můžete hlásit
v průběhu celého roku nezávisle
na tom, zda máte víza již udělena či nikoliv.
Jaký je postup pro získání víza?
Vízum pro tento typ pobytu
se nazývá „Working Holiday“
a umožní vám v zemi legálně
pracovat. Žádost o vízum se
podává online na stránkách ambasády. Pro obě země je počet
udělených víz omezen.
Kanadaská ambasáda uděluje
1000 víz v průběhu celého roku
a žádosti pro další rok je možné
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Odlet do
Kanady/
na Nový
Zéland

začít podávat již od listopadu.
Udělení víza trvá cca 6–8 týdnů
od podání žádosti.
Novozélandská ambasáda otevírá možnost přihlášení pouze
jednou ročně a to na začátku
března. Vízová kvóta pro Českou
republiku je 1200, pro Slovensko
100 míst. Vyjádření o udělení
víza posílá ambasáda žadatelům
do cca 7 dnů od podání žádosti.
O samotném udělení víza rozhoduje výhradně ambasáda dané
země. Po udělení víz máte až
rok na to, abyste vycestovali.
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Co vše mohu v Kanadě nebo na
Novém Zélandu dělat?
Pracovní možnosti jsou stanoveny typem víza. Jedná se převážně o práce sezónního charakteru ve službách, pohostinství
a v turistickém ruchu. Pracovat
můžete ve městech, národních
parcích, lyžařských centrech,
restauracích, hotelech, obchodech, apod. Na Novém Zélandu
i na farmách či v sadech.
Kde všude mohu pracovat?
Pracovat můžete kdekoliv
v Kanadě i na Novém Zélandu.
Můžete si vybrat jakékoliv místo
či město, ve kterém byste chtěli
žít nebo se přemisťovat podle
nabídky práce, která vás zajímá.
Jak dlouho mohu pracovat
a cestovat?
Pracovat můžete neomezeně
po dobu 12 měsíců. Zaměstnání
můžete v průběhu roku měnit.

Nicméně platí, že zaměstnavatelé preferují zájemce, kteří
mohou zůstat déle, ideálně na
celou sezónu.
Jak si najdu zaměstnavatele?
S hledáním nabídky práce a zaměstnavatele vám po příjezdu
pomůže partnerská agentura.
Mohu se programu účastnit
opakovaně?
Na program není možné vycestovat opakovaně, jelikož na
udělení víza „Working Holiday"
má člověk nárok pouze jednou
za život.

Jak je to s dopravou?
Dopravu si každý účastník hradí
sám. Letenku kupujte až po
udělení víza. V případě zájmu
vám dopravu rádi pomůžeme
zajistit.
Proč s agenturou?
Poradíme vám s žádostí o vízum
a pomůžeme vyřídit pojištění,
letenky i jazykový kurz. Navíc
poskytneme užitečné rady nejen
na cestu, ale také k prvním
dnům pobytu.
Napadají vás další dotazy?
Ozvěte se přímo nám!

Jak je to s pojištěním?
Pro pobyty v Kanadě i na Novém
Zélandu je nutné mít sjednané
pojištění. Cestovní pojištění
vám rádi zařídíme u pojišťovny
Allianz.
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WORKING HOLIDAY ( NOVÝ ZÉLAND A KANADA

WORKING HOLIDAY

KANADA

• asistence s vyřízením víza

je bezesporu jednou
z nejkrásnějších zemí na světě.
Na své si zde přijdou jak milovníci
zimních sportů tak i pěších túr.
Navštívit můžete světoznámá města
jako Toronto, Ottawa, Calgary,
Vancouver nebo Montreal. Hokejoví
fanoušci si jistě nenechají ujít zápas
NHL či Hokejovou síň slávy.

• pomoc s orientací na pracovním trhu
•a
 sistence při hledání práce
• přístup do databáze zaměstnavatelů
•p
 odpora agentury v průběhu celého

pobytu
O PROGRAMU
program Working Holiday je vhodný pro mladé
lidi, kteří chtějí strávit rok na Novém Zélandu
či v Kanadě. Je skvělou příležitostí ke zlepšení
znalosti jazyka, poznání nové kultury, místních
obyvatel a nových přátel z celého světa. Také
získáte nové pracovní zkušenosti a přivyděláte si
na pobyt a cestování.

NOVÝ ZÉLAND
V rámci programu na Novém
Zélandu vám je zajištěn komplexní
servis. Získáte transfer z letiště
do Aucklandu, kde jsou zajištěné 2
noci v hostelu se snídaní, telefonní
kartu a kontakt na non stop help
linku. Partnerská agentura pro vás
uspořádá popříletovou schůzku, na které
vám budou podány informace o novozélandské
společnosti,
kultuře, daních, bankách apod. Také vám pomohou s hledáním práce
a dlouhodobého ubytování, s otevřením bankovního účtu a získáním
daňového čísla.
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TYPY PROGRAMU
Basic Service Program - Kanada
Program „Basic“ je základní formou programu,
ve kterém vám zajistíme jednu noc v hostelu
ve Vancouveru se snídaní, školení partnerskou
agenturou (workshopy pro nácvik pohovoru se
zaměstnavatelem), poznávací tour po Vancouveru,
poradenství a asistenci po příletu. Zároveň budete
mít exkluzivní přístup do databáze zaměstnavatelů.

Vancouver - Kanada
Tato varianta programu nabízí možnost pohovoru
přes Skype s partnerskou agenturou ještě před
vycestováním do Kanady. Na základě toho po
příjezdu do Vancouveru můžete mít domluvené
až 3 pracovní pohovory, které se uskuteční po
přípravném školení. Pohovory mohou být i na práci
mimo Vancouver. Je možnost objednat si vyzvednutí
na letišti s odvoz do hostelu, kde je možné strávit
3 nebo 5 nocí za příplatek
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CESTUJTE ZA VZDĚLÁNÍM

• Jazykové pobyty v zahraničí pro dospělé
• Jazykové pobyty v zahraničí pro děti a mládež
• Studium na střední škole v zahraničí
• Jazykové pobyty pro profesionály
• Školní zájezdy

VYJEĎTE S NÁMI ZA PRACÍ A ZÁŽITKY

• Work and Travel USA
• Au pair pobyty v USA a Evropě
• Pracovní pobyty v Evropě
• Working Holiday v Kanadě a na Novém Zélandu
• Studium s možností práce v Austrálii a na Novém Zélandu

Navštivte nás na našich pobočkách

PRAHA
Ostrava

Brno
Košice

BRATISLAVA

www.pracovnipobyty.cz, www.studentagency.cz, www.studentagency.sk
prace@studentagency.cz, praca@studentagency.sk
CZ 542 424 242, SK 0800 121 121
Pracovní a au pair pobyty Student Agency
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