Ďakujeme za Tvoj záujem o Work and Travel Program Poddosveta.sk.
Skype pohovory prebiehajú v priebehu decembra - marca, aby sme mali istotu, že
každý študent bude mať dopredu overeného zamestnávateľa pred odletom. Bez
dopredu dohodnutej práce a overeného zamestnávateľa nepovolujeme odlet nikomu.

AKÝ JE ĎALŠÍ POSTUP?
1. VYPLŇ ZÁVÄZNÚ REGISTRÁCIU Môžeš tak spraviť kliknutím na
https://portal.injoy.sk/Account/Registration.aspx
2. ABSOLVUJ S AGENTÚROU INJOY OSOBNÉ STRETNUTIE/SKYPE POHOVOR,
ABY SME SI MOHLI OVERIŤ TVOJE JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI A ZISTIŤ O TEBE
TROŠKU VIAC. PRIPRAVÍŠ SI ŽIVOTOPIS PODĽA FORMY ČO TI ZAŠLEME A
NATOČÍŚ O SEBE KRÁTKE INTRODUCING VIDEO (1min.).
3. SPOJÍME ŤA S VYBRANÝM ZAMESTNÁVATEĽOM A ABSOLVUJEŠ SKYPE
POHOVOR AJ S NÍM.
4. AK SI ŤA ZAMESTNÁVATEĽ VYBERIE, VYPLNÍ TI POTREBNÉ PODKLADY,
ZAPLATÍŚ V AGENTÚRE REGISTRAČNÝ A PROGRAMOVÝ POPLATOK A
POKRAČUJEME S VYBAVOVANÍM VÍZOVEJ AGENDY CEZ AMERICKÉHO
SPONZORA.
5. AGENTÚRA INJOY TI PRIPRAVÍ VŠETKY PODKLADY NA POHOVOR NA
AMBASÁDE, DOHODNETE SI TERMÍN ABSOLVOVANIA VÍZOVÉHO POHOVORU A
PRIPRAVÍ ŤA NA ODLET PROSTREDNÍCTVOM PREDODLETOVEJ ORIENTÁCIE.
6. POTOM AKO DOSTANEŠ VÍZA TI UŽ IBA OSTÁVA ČAKAŤ NA ODLET A UŽIŤ SI
S NAMI SUPER LETO V NEZABUDNUTEĽNOM NEW YORKU! NÁŠ ZÁSTUPCA
BUDE PO CELÚ DOBU PROGRAMU K DISPOZÍCII PRIAMO V NYC.

Určite Ti napadá mnoho otázok, a preto sme zhrnuli odpovede na tie najčastejšie:
* ČO JE PROGRAM WORK AND TRAVEL?
Oficiálny program vlády USA, ktorý umožňuje zahraničným denným študentom
vysokých škôl legálne pracovať a žiť v USA počas letných prázdnin (máj až
September). O programe môžete nájsť viac informácií v angličtine na oficiálnej
stránke: http://j1visa.state.gov/programs/summer-work-travel/
Viac sa o programe dozvieš aj na: http://injoy.sk/portfolio_page/work-and-travelusa/

* KTO SA MôŽE ZÚČASTNIŤ PROGRAMU?
Všetci účastníci programu Work and Travel musia spĺňať nasledujúce
podmienky:
• Mať minimálne 18 rokov;
• Vedieť anglicky na dostatočnej úrovni na to, aby vedeli existovať v
anglicky hovoriacom prostredí;
• Mať čistý register trestov;
• Byť študentom denného štúdia na akreditovanej univerzite mimo
územia USA; včas a riadne dokončovať všetky skúšky;
• Usilovať sa o splnenie časti kultúrnej angažovanosti programu,
navštíviť kultúrne pamiatky, zábavné parky, spoznávať ľudí a iné.
• VRÁTIŤ SA PRED RIADNYM ZAČATÍM ZIMNÉHO SEMESTRA (PLATÍ AJ
PRE ABSOLVENTOV – BEZ VÝNIMKY!)

* KOĽKO PEŇAZÍ SI VIEM POČAS LETA NA MIAMI ZAROBIŤ?
Tvoje letné zárobky závisia v prvom rade od tvojej šikovnosti, úrovne angličtiny a
chuti pracovať. Ty sám poznáš najlepšie svoje schopnosti a nasledovné fakty by ti
mali pomôcť vyrátať tvoj budúci zárobok:
•

•
•
•

•

•

•

Minimálna hodinová mzda v štáte New York je $9.00. Zamestnanci, ktorí
dostávajú sprepitné majú minimálnu hodinovú mzdu $7.50 plus sprepitné
(cca. $80-150 denne).
Väčšina zamestnávateľov ponúka prácu na 30-40 hodín týždenne a
výplata je každý týždeň alebo každý druhý týždeň.
J1 študenti môžu dostať pracovné povolenie na maximum 4 mesiace,
najneskôr však do 15. septembra.
Práca počas štátnych sviatkov (Independence Day, Labor Day) a nadčasy nad
40 odpracovaných hodín za týždeň sú platené jeden a pol násobnou
hodinovou mzdou.
J1 študenti platia federálne a štátne dane v štáte New York a mestské
dane v meste New York, a majú výnimku na FICA (Medicare a Social
Security) preddavky. S vrátením daní vám pomôže agentúra INJOY.
J1 študenti môžu pracovať pre viac ako jedného zamestnávateľa.
Uchádzačom odporúčame aby si po tom, ako sa zabehnú u dohodnutého
zamestnávateľa, začali hľadať aj druhú prácu na polovičný úväzok.
Niektorí zamestnávatelia vyžadujú mať Social Security Card fyzicky k
dispozícii predtým, ako môže študent nastúpiť do práce. Dostať kartičku
trvá cca. 10-15 dní od príletu, závisí od úradu Social Security Office. Táto
podmienka bude upresnená pri podpise Job Offer Form a závisí od
rozhodnutia zamestnávateľa.

* AKÉ SÚ MOJE CELKOVÉ NÁKLADY NA PROGRAM?
Celý cenník služieb nájdeš na tomto linku:
http://injoy.sk/portfolio_page/work-and-travel-usa/

•
•
•
•
•
•

Registračný poplatok: od €119
Poplatok americkému vízovému sponzorovi + poistenie: $850
(secondtimers čo sa na svoju pozíciu vracajú $700)
Víza J-1 poplatok ambasáde: $160
SEVIS fee vlády USA (platí sa online): $35
Spiatočná letenka: cca. €700-900
Vreckové: $1,000 keďže určité náklady vzniknú hneď už pri prílete, napr.
depozit na bývanie, americká SIM karta, nájomné na prvý mesiac, plus životné
náklady do prvej výplaty.

*S AKÝMI ZAMESTNÁVATEĽMI MA VIETE SPOJIŤ?
Väčšina pozícií je v hoteloch pri bazénoch na pozícii Pool Attendant, na New Yorskej
pláži na pozícii Beach attendant, Beach services, v reštauráciach na oddelení Food
and Beverage a prípadne v kaviarniach a predajniach.
*KDE BUDEM POČAS LETA BÝVAŤ?
Zamestnávatelia neposkytujú ubytovanie pre študentov, preto si ho musí zabezpečiť
každý sám. Ponúkame voliteľnú asistenciu s ubytovaním vo výške $100/osoba ubytovanie hľadáme podľa preferencií.
Ak ti zostali akékoľvek nezodpovedané otázky, neváhaj a napíš nám!
TEAM PODDOSVETA.SK
www.poddosveta.sk
info@poddosveta.sk
Miami: +1 305 764 7908
NYC: +1 347 264 1341
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INJOY Agency s.r.o.
www.injoy.sk
info@injoy.sk
+421 907 445 938

