
Work and Travel
USA 2011

WORK  AND  TRAVEL  USA   to  najpopularniejszy  wakacyjny program wśród młodzieży akademickiej, polegający na podjęciu legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Program jest realizowany we współpracy z amerykańskimi  fundacjami  CETUSA  oraz PII,  które  są  organizatorami wyjazdów edukacyjno- zarobkowych dla dzieci i młodzieży z całego świata już od 14 lat (CETUSA)! Dzięki wizie J-1 otrzymujesz pozwolenie na pracę na okres do 4 miesięcy a dodatkowo 30 dni, które możesz przeznaczyć na zwiedzanie lub wypoczynek. Jeśli jesteś osobą otwartą, ciekawą świata i nie boisz się nowych wyzwań a do tego chcesz zarobić lepiej niż w kraju, już dzisiaj przyjdź i wybierz ofertę najlepszą dla Ciebie!!!
ZasadyUczestnicy  powinni  mieć  ukończone  18  lat  i  być  studentami  studiów:  dziennych,  wieczorowych,  zaocznych, podyplomowych  lub  studium  policealnego.   Uczestnicy  powinni  znać  j.  angielski  na  poziomie  umożliwiającym zamieszkanie i pracę na terenie USA, a także być osobami samodzielnymi i odpowiedzialnymi . 
Praca i zakwaterowaniePracę, którą podejmiesz na terenie USA możesz znaleźć na kilka sposobów i tylko od Ciebie zależy, na który wariant się zdecydujesz. 
Opcja  FULLW tej opcji korzystasz z naszej pomocy w szukaniu pracodawcy.  Możesz go wybrać sam z listy umieszczonej na naszej stronie,  otrzymać  podczas  Interview  (przez  Skype)  z  przedstawicielami  fundacji  bądź  udać  się  na  bezpośrednie spotkanie z amerykańskimi pracodawcami podczas targów pracy organizowanych w Kielcach. Każdy uczestnik zaczyna pracę na prostym stanowisku,  dającym możliwości rozwoju. Oferty zatrudnienia są bardzo różne, ale w większości są to prace w hotelach, restauracjach, ośrodkach wypoczynkowych, kasynach, sklepach oraz wesołych miasteczkach. Od uczestnika wymaga się pracy w wymiarze ok. 32-40 godzin tygodniowo, jednak należy pamiętać, że czas pracy  jest zależny od ilości klientów. Wynagrodzenie zależy od pracodawcy oraz stanu, ale nie może wynosić mniej niż 5,75$/godz. brutto a przeciętnie wynosi 7,5$ – 13$/godz. Stanowiska, na których pracownicy otrzymują napiwki mają ustawowo niższą stawkę godzinową, ale ze względu na hojność Amerykanów,  na tych stanowiskach można zarobić najlepiej.Niektórzy pracodawcy zapewniają  zakwaterowanie i/lub posiłki, których koszt może być odjęty od wypłaty. W  stanach Maryland oraz Maine zakwaterowanie zapewnia  CET USA, a jego wysokość wynosi 80 – 115 $/tydzień. 
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ALASKANiezmiennie, od kilku lat największym zainteresowaniem cieszą się prace w fabrykach ryb na ALASCE!  Sezon połowu ryb na Alasce trwa od połowy czerwca do połowy września. Ze względu na różne usytuowanie fabryk kontrakty trwają od 1 do 3 miesięcy.  Praca w fabrykach nie jest ciężka, ale wymaga długich godzin pracy przy niewielu godzinach snu. W szczycie sezonu dzienna ilość godzin pracy może dochodzić do 16. Wielu studentów wybiera te prace ze względu na wysokie zarobki-  dochodzące do  1000$/tydzień!-  a  także ze względu na  możliwość  zobaczenia  niepowtarzalnej  i dzikiej przyrody Alaski.  Zakwaterowanie i wyżywienie jest z reguły darmowe, a jeśli są pobierane opłaty to są to kwoty symboliczne.  Informacje o fabrykach i samej Alasce można znaleźć na specjalnej stronie przeznaczonej dla uczestników programu: www.workandtravelalaska.org
Opcja  BASICW tej opcji samodzielnie poszukujesz pracodawcy, poprzez znajomych, rodzinę, a także na stronach internetowych min.: 
www.coolworks.com, www.summerjobs.com, www.usajobs.opm.gov, www.aplus-summerjobs.com Pisząc  do  potencjalnego  pracodawcy,  pamiętaj,  żeby  wyjaśnić  mu  zasadę  programu  Work  and  Travel.  Napisz,  że wyjeżdżając do USA będziesz miał wizę J-1, która pozwala Ci na legalną pracę do 4 miesięcy. Nie wszyscy pracodawcy znają zasady programu, dlatego nie odpisują bojąc się, że chcesz pracować nielegalnie. Jeśli  już masz pracodawcę,  który chce Cię zatrudnić prześlij  mu Job Offer,  który jest  częścią aplikacji  zgłoszeniowej (dostępnej w biurze lub na stronie: www.kangiel.pl/watdok.htm) 
Procedura zgłoszeniowaAby ubiegać się o przyjęcie na program "WORK & TRAVEL USA" należy złożyć w następujące dokumenty:

 podpisaną umowę (dostępna w biurze lub na stronie:www.kangiel.pl/watdok.htm)
 application form (dostępna w biurze lub na stronie:www.kangiel.pl/watdok.htm)
  kopię legitymacji studenckiej , indeksu oraz paszportu
  1 zdjęcie paszportowe + 1 zdjęcie do wizy amerykańskiej
 w  przypadku własnego pracodawcy kopię umowy o pracę
 wydrukowane potwierdzenie zaliczenia przez studenta ‘’pre-deperture orientation ‘’, sprawdzający w jakim stopniu uczestnik zna  zasady programu. Kwestionariusz dostępny pod adresem www.cetusa.org/questionaire(w przypadku wyjazdu z CETUSA)

Koszty
 Opłata za program  620 USD (dolarów amerykańskich) w przypadku opcji BASIC  lub 

720 USD (dolarów amerykańskich) w przypadku opcji FULL- CETUSA lub 750 USD w przypadku opcji FULL - PII
 650 zł opłata  organizacyjna (płatne w dwóch ratach)
 35 USD opłata za system SEVIS

Harmonogram wpłat :

 325 zł w dniu zawarcia umowy (pierwsza rata )
 325 zł +750zł (2 część opłaty organizacyjnej + zaliczka za program) do 2  tygodni od dnia podpisania umowy 
 pozostała kwota: 620 USD/ 720 USD/750 USD – 750  PLN + 35 USD  (SEVIS) w dniu składania APPLICATION 
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FORM nie później niż 21 dni od podpisania umowy
Dodatkowe koszty: opłata wizowa (140 USD), bilet lotniczy w dwie strony ( od 700 USD)
Formularz DS-2019 oraz wiza J-1    Formularz DS-2019 to dokument uprawniający do otrzymania wizy J-1, która upoważnia do legalnej pracy na terenie USA  przez okres 4 miesięcy. Formularz ten otrzymasz w przeciągu 14 dni od momentu złożenia pełnej dokumentacji. Formularz  DS-2019  wraz  z  paszportem,  zdjęciem  wizowym  oraz  opłatą  za  wizę  dostarczamy  do  konsulatu amerykańskiego,  który  wyznacza  termin  rozmowy  z  konsulem.  Rozmowa  z  konsulem  to  2-3  minutowe  spotkanie, podczas  którego  konsul  decyduje  o  przyznaniu  wizy.  Prawie  wszyscy  uczestnicy  spełniający  wymagania  programu dostają wizę bez problemów, tak więc wizyta w ambasadzie to tylko formalność.
PodróżNa koniec  pozostaje  już tylko  lot  do  Stanów Zjednoczonych.  Proponujemy zakup biletu za  naszym pośrednictwem, jednak możesz to zrobić na własną rękę. Pamiętaj! Nie pobieramy żadnych opłat za opcję samodzielnego kupna biletu! Przed ostateczną rezerwacją  prosimy jednak o kontakt  z  nami.  Sprawdzimy dokładnie  dane połączenie  co pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów. Po zakończeniu pracy wielu studentów decyduje się na podróżowanie po tym jakże urozmaiconym i ogromnym kraju. Podróżować można na wiele sposobów: kupionym lub wypożyczonym samochodem, autobusem, samolotem itd.Pamiętaj,  że zapewniamy pełne wsparcie podczas trwania całego programu. Nie są to tylko puste słowa.  Do Twojej dyspozycji  jest  specjalna  24  godzinna  darmowa  linia,  za  pomocą  której  możesz  kontaktować  się  ze  sponsorem  w przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub kłopotów.

Chcesz w najbliższe wakacje zobaczyć te miejsca???

Zapisz się na program już DZIŚ!!!
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