Pracovní programy

Work & Travel USA
USA
Work and Travel je program určený pro studenty
všech ročníků a oborů VŠ a VOŠ. Jako student tak
máte jedinečnou příležitost vycestovat do USA a
legálně tam pracovat po dobu až 4 měsíců. Poté
můžete v zemi dalších 30 dní zůstat a cestovat.

Název školy: Work & Travel USA
Měna: USD
Zodpovědná osoba:

Work and Travel USA

Užijte si léto a cestování v USA! Zúčastněte se programu Work
and Travel!
Work and Travel USA je program určený pro studenty prezenčního studia VŠ a VOŠ. Jako student tak máte
jedinečnou příležitost vycestovat do USA a legálně tam pracovat po dobu až 4 měsíců. Poté můžete v zemi
dalších 30 dní zůstat a cestovat. Program Work & Travel vznikl za účelem poznání americké kultury a
ziskem zkušeností. Student by si měl vydělat tolik peněz, aby se mu pokryly vstupní náklady, které
vynaložil před odjezdem do USA, dále náklady na život v Americe a na závěrečné cestování, ale výdělek
nelze garantovat. Vždy však záleží na studentovi a jeho prioritách. Je to skvělá možnost jak zažít
nezapomenutelné léto, pracovat u amerického zaměstnavatele, zdokonalit se v angličtině a tak poznat
americkou kulturu a spoustu zajímavých míst v průběhu vašeho cestování.
Amerika je země nespočtu možností, zážitků a hlavně naprosto odlišné kultury od té naší. Představujete si
strávené léto v Kalifornii, na Floridě, v New Yorku nebo třeba dokonce na Aljašce? Víkendy u pláže nebo
v horách? Chcete si zlepšit angličtinu a pracovat u amerického zaměstnavatele v USA? V tom případě je
program Work and Travel tou správnou volbou na letní měsíce právě pro vás. Pokud vás stále trápí
myšlenky, jestli se programu zúčastnit nebo ne a váháte. Položte si otázku: „Kdy jindy odjet, když ne teď?“.

Podmínky programu
Věk
Status studenta
Alfa Agency s.r.o.

18 – 30 let
prezenční studium – VŠ / VOŠ
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Znalost AJ
Zdravotní stav

komunikativní
dobrý

Programové období

1.5. – 31.10.2020

Uzávěrka přihlášek

15.3.2020

Uzávěrka přihlášek na Job Fair 14.2.2020

Varianty programu Work and Travel
Práci si necháte zajistit (Full Placement)
Pokud chcete mít jistotu v předem nalezené práci a přejete si mít dopředu vše řádně zajištěné, přenechejte
tento úkol naší partnerské americké organizaci (tzv. SPONZOROVI). Americký sponzor Vás provede
výběrem vhodné pozice. Ve většině případů vyžaduje americký zaměstnavatel krátký Skype pohovor a
zaslání životopisu, na jehož základě se rozhodne o přijetí. Pohovoru se není třeba nijak bát. Často se jedná
především o to, aby se s vámi zaměstnavatel seznámil a zjistil, zdali dokážete angličtinu používat na
komunikativní úrovni. Americký sponzor poskytuje 100% garanci na nalezení vhodné pozice pro každého
studenta. Perfektní variantou Full Placementu je zúčastnit se osobně JOB FAIRU, kdy přijede americký
sponzor (zpravidla leden - březen) spolu s americkými společnostmi, které mají zájem o české a slovenské
studenty. Máte naprosto jasnou nabídku, prostor na otázky a levnější cenu programu!

Práci si zajistíte sami (Self Placement)
V případě, že se rozhodnete pro variantu Self Placement, práci si budete hledat sami. Od nás můžete čekat
kompletní asistenci při vyřízení veškeré dokumentace, víz, nalezení vhodné letenky a asistenci během
celého pobytu. K nalezení práce můžete využívat především internetu, ale dobrým zdrojem informací
mohou být i vaši známí a kamarádi, kteří se už programu v minulosti zúčastnili. Při hledání práce mějte na
paměti, že v rámci programu Work & Travel nemůžete vykonávat práci s dětmi, v medicíně, v domácnosti,
posádky lodi nebo letadla, podomního prodejce, vedoucího v táboře a práci učitele. Vaším
zaměstnavatelem nesmí být tzv. "staﬃng agency" - personální agentura.

Průběh zajištění programu
vyplníte nezávaznou přihlášku PDF
domluvíte si s námi schůzku, během které si ujasníme následující postup (je možné i přes Skype)
podepíšete smlouvu, zaplatíte registrační poplatek 4 000 Kč
vyplníte on-line přihlášku pro sponzora
zaplatíte zálohu programového poplatku pro sponzora (200 USD)
absolvujete Skype pohovor, příp. Job Fair s budoucím zaměstnavatelem (v případě varianty Full
Placement)
obdržíte potvrzení pracovní pozice (v případě varianty Full Placement)
podepíšete pracovní smlouvu se zaměstnavatelem (v případě varianty Full Placement)
obdržíte schválení zaměstnavatele vč. pracovní pozice ze strany amerického sponzora
doplatíte zbytek programového poplatku sponzorovi
obdržíte od nás formulář DS 2019 a žádáte si o vízum J-1
rezervujeme letenku
absolvujete předodletovou orientační schůzku, kde se dozvíte všechny nutné a užitečné informace
Alfa Agency s.r.o.
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odlétáte do USA a super léto plné zážitků začíná :)
Vzhledem k požadavkům a zkušenostem se zaměstnavateli v USA, doporučujeme vycestovat
nejpozději během první poloviny měsíce června.

Ceník programu pro rok 2020
Varianta programu

Registrace do
15.1.2020

Registrace od
16.1.2020

Self Placement (práci si hledám sám)
Poplatek pro sponzora

650 USD

na dotaz

Full Placement
(práci si nechám zajistit - výběr z databáze
sponzora)
Poplatek pro sponzora

995 USD

1055 USD

Full Placement
(práci si nechám zajistit - Job Fair)
Poplatek pro sponzora
Registrační poplatek Alfa Agency
(splatný při zápisu do programu)

750 USD

850 USD
více v sekci JobFair

4 000 CZK

4 000 CZK

160 USD
+35 USD SEVIS fee

160 USD
+ 35 USD SEVIS fee

15 USD

15 USD

Další poplatky
Vízové poplatky
Kurýrní služby
(spojené se zasláním formuláře DS 2019)
Cena programu zahrnuje:
pomoc s vyřízení administrativy spojené s programem
nalezení vhodného zaměstnavatele sponzorem v případě varianty Full Placement
Alfa Agency s.r.o.
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asistenci při vyřízení víz, zajištění nutných podkladů vč. formuláře DS 2019
nalezení cenově výhodné letenky
asistenci po celou dobu programu
Cena nezahrnuje:
povinné pojištění (50 USD/měsíc)
zpáteční letenku do místa pobytu
kapesné
poplatky americké ambasádě
kurýrní služba

Zajímavé slevy pro skupiny již od tří osob! Pro více informací kontaktuj kancelář
Alfa Agency.
Jana Priebojová - koordinátor programu Work & Travel USA
M +420 608 658 777 P +420 511 110 662
E jana.priebojova@alfa-agency.cz
Skype: live:jana.priebojova FB/alfa.jana.priebojova

O programu Work & Travel USA a úloha Alfa Agency s.r.o.
O programu: WAT USA je program pro mladé mezinárodní studenty podporovaný vládou Spojených států
amerických a řadí se do rodiny tzv. J1 Exchange programů. Jeho cílem je umožnit zahraničním studentům
VŠ poznat americkou kulturu, místní lidi a zvyklosti. A to platí recipročně - místní američtí obyvatelé mají
možnost poznat vyklosti kultur ze zbytku světa.
Sponzor: Program může být realizován striktně pouze přes vybrané americké organizace (tzv. SPONZOR
ORGANIZATION), kterým udělují lincenci a počet míst na sezonu příslušné americké úřady. Studenti
podepisují smlouvu vždy přímo se sponzorem, sponzor se o studenta stará také po celou dobu pobytu a
poskytuje mu patřičnou podporu. Příslušný programový poplatek hradí studenti v celé výši zahraničnímu
sponzorovi.
Úloha Alfa Agency: Alfa Agency poskytuje zájemcům podpůrný administrativní servis spojený s
vyřízením samotného pobytu a zajištěním všech předodletových formalit, mezi které patří pomoc s
kontaktem a komunikací se zahraničním sponzorem, pomoc s administrací potřebných dokumentů a
potvrzení pro program, překladatelský servis, pomoc se zařízením vízových formalit, zajištěním letenky,
asistencí s ubytováním a podobně. Tento asistenční servis je spojen s administrativním poplatkem pro Alfa
Agency 4.000 Kč.

Pracovní pozice

Alfa Agency s.r.o.
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Pracovní pozice
Je několik způsobů jakým si můžete zajistit vhodnou pracovní pozici. První z nich je veletrh pracovních
příležitostí tzv. Job Fair. Využijte příležitosti domluvit si práci přímo s americkým zaměstnavatelem z ČR!
Job Fair organizují naše vybrané sponzorské organizace zpravidla během ledna až března.
Druhou variantou je výběr pozic z databáze sponzorské organizace, na které většinou navazuje Skype
interview s potencionálním ameriockým zaměstnavatelem. Naše partnerské americké organizace pro vás
mají připravenou širokou nabídku pozic po celých Spojených Státech. Vy sami se můžete rozhodnout, který
způsob je pro vás vhodnější.
Zde jsou uvedeny příklady pracovních pozic v USA pro rok 2019.

Aktuálně pozice pro rok 2020 budeme uveřejňovat průběžně.
Pokud byste rádi viděli celou aktuální nabídku pracovních pozic, neváhejte nám napsat: wat@alfaagency.cz nebo zavolat: 608 658 777, případně si rovnou domluvit osobní schůzku. Rádi s vámi jednotlivé
možnosti projdeme osobně a poradíme jak postupovat.
Zaměstnavatel

Lokalita

Pracovní pozice

Podmínky

WVA_01

Williamsburg, Virginia

Různé pozice v rámci
parku:
- park operations
- culinary
- merchandise/games

- od 8.15 USD/hod
- vstup do všech
partnerských
parků zdarma
- sleva na jídlo v areálu
- JOB FAIR v ČR
- doprava do práce i zpět

WVA_02

Williamsburg, Virginia

Plavčík ve vodním
zabavním parku

WDC
Washington DC Area

Alfa Agency s.r.o.

Plavčík

- 8.15 USD/hod
- vstup do všech
partnerských
parků zdarma
- sleva na jídlo v areálu
- doprava do práce i zpět
- JOB FAIR v ČR

- 45 - 55 hodin/týden
- 9 - 13.5 USD/hod
- JOB FAIR i plavčický
kurz v ČR
- vyzvednutí na letišti
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KME
Kittery, Maine

LCCO
Lake City, Colorado

Instalatér stanů

- 14.00 USD/hod
- 40 hodin/týden
- dobrá dostupnost na
místo práce
- ubytování v domech s
kompletním vybavením

- 11 USD/hod
- 36 - 40+ hodin/týden
- 25 % sleva na nákup v
Food service associate
obchode
- vyzvednutí na letišti

AAK
Anchorage, Aljaška

Housekeeper

- 12 USD/hod
- 30 - 40 hodin/týden
- vyzvednutí na letišti

Server

- 11 USD + tips/hod
- 40hodin/týden
- jídlo zdarma během
směny
- 20 % sleva na
občerstvení
- speciální ﬁremní akce

MDE
Millsboro, Delaware

ANC, CNC
Corolla, Avon, Severní
Karolína

Store crew (muži)

LMI
Leland, Michigan

Alfa Agency s.r.o.

Obsluha, kuchař

- 9.50 USD/hod
- 40 hod/týden
- pomoc v obchodě,
čištění zařízení apod.
- půjčovna vybavení pro
vodní sporty
- obsluha - 3.38 USD +
tips (50 to 200 USD/den)
- kuchař -10-12
USD/hod
- 40 hod/týden
- podávání jídla, čištění
stolů,
- doplňkové práce na
přípravě jídelníčku;
vaření, příprava vaření
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Server (číšník /
servírka)

- 9 USD/hod
- 40 hod/týden
- transport z a na letiště
v den příjezdu a odjezdu
- ubytování zdarma
- dvě jídla denně zdarma
(snídaně v kantýně)
- na konci sezóny
bonus účastníkům
s vynikajícími
pracovními výkony

obsluha kavárny

- 10.35 USD/hod
- 35 - 40 hod/týden
- studenti, kteří mají rádi
přírodu a venkovní
aktivity. ;)

Zaměstnanec kempu

- 11.00 USD+ tips/hod
- 40hod/týden
- krásné prostředí
- beneﬁt: 3 jídla denně

Williams, Arizona

Housekeeper

-10.5 USD/hod
- 40hod/týdeň
- Arizona
- turisticky oblíbené
místo
- skupiny

Kerhonkson, New York

Housekeeper
Cleaning Staﬀ

LGIL
Long Grove, Illinois

KSD2

Keystone, Jižní Dakota

KCCA

Kings Canyon National
Park, Kalifornie

WAZ

KNY

MIN
Monticello, Indianapolis

Alfa Agency s.r.o.

Různé pozice v rámci
parku:
- park operations
- ride operator
- food service associate
- housekeeper
- retail

- 10.4 USD/hod
- 38hod/týden
- beneﬁt: 2 jídla denně
- skupiny

- 8.0 do 12.5 USD dle
pozice
- levné ubytování
- beneﬁt: 50 % sleva na
jídlo
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LGNY
Lake George, New York

Housekeeper
Retail

- 10.7 USD/hod
- 40 hod/týden
- skupiny
- voucher v ceně 10
dolarů
- bonus na konci sezóny
0.25 USD (podle
podmínek)

Pokud byste rádi viděli celou aktuální nabídku pracovních pozic, neváhejte nám napsat: wat@alfaagency.cz nebo zavolat: 608 658 777, případně si rovnou domluvit osobní schůzku. Rádi s vámi jednotlivé
možnosti projdeme osobně a poradíme jak postupovat.

Plavčík v USA

Speciálni nabídka - pro studenty
=>>> LIFEGUARDS WANTED !

Alfa

Agency

Nabídka je časově omezená - do 15.1.2020! Poslední volná místa!

Pro sezónu 2020 vám přinášíme exkluzivní nabídku:
Staň se na léto plavčíkem v USA a programový poplatek zaplať bonusem od
zaměstnavatele!
S čím můžeš počítat?
programový poplatek je 750 USD (ostaní poplatky dle ceníku).
zapíšu se včas, dodržím rozsah práce a ziskám bonus 1000 USD
absolvuji plavčický kurz od amerického červeného kříže
mám garantovaných 45-55 pracovních hodin za týden
vydělám si minimálně 10 USD za hodinu
dostanu zadarmo uniformu pro americké plavčíky
Podmínky?
Alfa Agency s.r.o.
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běžné podmínky programu Work & Travel USA
pro získaní bonusu 1000 USD: začátek práce do 23.května 2020, konec 7. září 2020!
i také refund v hodnotě 100 USD z ceny 300 USD za kurz plavčíka v případě příletu do
22.5.2020
Počet pracovních smluv za těchto podmínek je omezen! Po zaplnění posledních míst této
exkluzivní nabídky bude registrace uzavřena!
Právě nyní můžete zažít super léto ve stylu Bay Watch téměř zadarmo!
Registrace on-line nebo na wat@alfa-agency.cz nebo volejte 608 658 777.
Pro více informací kontaktuj kancelář Alfa Agency.

Víza

Víza
Všichni účastníci Work and Travel potřebují pro vstup do USA nepřistěhovalecké vízum J-1, které vám
dovoluje pracovat ve Spojených Státech, maximálně však na dobu 4 měsíců. Po ukončení víz v pase, máte
stále jeden měsíc na cestování. Programové období, tedy období na které je možné J-1 vízum udělit je 1.5.
– 31.10.2020. Celým procesem všechny naše studenty provedeme a s vyřízením víz maximálně
pomůžeme.

Proces pro udělení víz
Po nalezení vhodného zaměstnavatele, obdržíme formulář nutný pro vyřízení víz DS2019. Doba vystavení
formuláře záleží i na tom, jak rychle si nachystáte potřebné dokumenty, které od vás budeme potřebovat a
budete mít vyplněné veškeré informace ve vaší aplikaci. Po obdržení formuláře DS2019, můžete žádat o
víza. Od nás dostanete kompletní manuál, jak přesně žádat.
Ambasáda má od května 2014 spuštěný nový elektronický systém žádostí.
Naleznete jej zde: www.ustraveldos.com. Je nutno si nejprve zažádat o DS160 a pak vytvořit účet přímo na
stránkách www.ustraveldocs.com.

Alfa Agency s.r.o.
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Nutné dokumenty pro vyřízení víz
Formulář DS 2019 - dostanete od naší agentury
Formulář DS 160 - vyplňuje se prostřednictvím aplikace, ke které se dostanete přes
stránky www.ustraveldoc.com
1x Foto na světlém pozadí (45mm x 35mm)
Platný a neponičený pas (musí být platný minimálně jeden den po návratu z USA)
Potvrzení o studiu, index (u studentů, kteří končí 1. ročník, potvrzení že splnili všechny podmínky pro
postup do 2 ročníku

Letenky / Ubytování

Doprava do USA / Ubytování
Doprava do USA
Účastník programu Work & Travel se musí na vlastní náklady dopravit do místa ve Spojených státech, kde
má zajištěnou práci a to v termínu, který je předem dohodnut se zaměstnavatelem. Ceny zpátečních
letenek se pohybují od 15 000 Kč. Součástí našich služeb je i zajištění letenky. Z důvodu vyřizování víz a
kompletní administrativy, která na sebe bezpodmínečně navazuje, je nutno si letenku vyřizovat přes nás.
Budeme se snažit vám zajistit cenově nejvýhodnější letenku. Počítejte i s tím, že se budete muset dopravit
až přímo k zaměstnavateli, tedy popojet v rámci spojených států. S tím Vám většinou zaměstnavatel
poradí, nebo se můžete obrátit i na nás.

Ubytování
90% našich zaměstnavatelů zajišťuje ubytování. Před přijetím pracovní pozice, budete vědět, zda
zaměstnavatel ubytování zajišťuje nebo nikoliv a jaké jsou podmínky pro dané ubytování. V případě, že
ubytování nezajišťuje, je vaše povinnost si ubytování zajistit s dostatečným předstihem, před vaším
plánovaným odletem. Alfa Agency zajišťuje kompletní asistenci a výpomoc při hledání ubytování. Zároveň i
sám zaměstnavatel pomůže s nalezením vhodného ubytování. Bez zajištěného ubytování vás zkrátka
nenecháme odletětJ.

Zde jen několik tipů, pro hledání vhodného ubytování:
www.apartmentworld.com
www.hostels.com
Alfa Agency s.r.o.
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www.move.com
Po příletu začněte hledat dlouhodobé ubytování, pronájem apartmánu či podnájem, které pro vás bude
cenově přijatelné. S hledáním ubytování vám může pomoci váš zaměstnavatel či spolupracovníci.

Nejčastěji využívané stránky pro ubytování jsou:
www.craigslist.com
www.apartments.com
www.roommates.com
www.easyroommate.com

Ceník

Ceník programu pro rok 2020
Varianta programu

Registrace do
15.1.2020

Registrace od 16.1.2020

Self Placement (práci si hledám sám)
Poplatek pro sponzora

650 USD

na dotaz

Full Placement
(práci si nechám zajistit - výběr z databáze
sponzora)
Poplatek pro sponzora

995 USD

1055 USD

Full Placement
(práci si nechám zajistit - Job Fair)
Poplatek pro sponzora
Registrační poplatek Alfa Agency
(splatný při zápisu do programu)

750 USD

850 USD
více v sekci JobFair

4 000 CZK

4 000 CZK

160 USD
+35 USD SEVIS fee

160 USD
+ 35 USD SEVIS fee

15 USD

15 USD

Další poplatky
Vízové poplatky
Kurýrní služby
(spojené se zasláním formuláře DS 2019)
Cena programu zahrnuje:
pomoc s vyřízení administrativy spojené s programem
nalezení vhodného zaměstnavatele sponzorem v případě varianty Full Placement
asistenci při vyřízení víz, zajištění nutných podkladů vč. formuláře DS 2019
nalezení cenově výhodné letenky
asistenci po celou dobu programu
Cena nezahrnuje:
povinné pojištění (50 USD/měsíc)
zpáteční letenku do místa pobytu
kapesné
Alfa Agency s.r.o.
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poplatky americké ambasádě
kurýrní služba

Zajímavé slevy pro skupiny již od tří osob! Pro více informací kontaktuj kancelář
Alfa Agency.

O programu Work & Travel USA a úloha Alfa Agency s.r.o.
O programu: WAT USA je program pro mladé mezinárodní studenty podporovaný vládou Spojených států
amerických a řadí se do rodiny tzv. J1 Exchange programů. Jeho cílem je umožnit zahraničním studentům
VŠ poznat americkou kulturu, místní lidi a zvyklosti. A to platí recipročně - místní američtí obyvatelé mají
možnost poznat vyklosti kultur ze zbytku světa.
Sponzor: Program může být realizován striktně pouze přes vybrané americké organizace (tzv. SPONZOR
ORGANIZATION), kterým udělují lincenci a počet míst na sezonu příslušné americké úřady. Studenti
podepisují smlouvu vždy přímo se sponzorem, sponzor se o studenta stará také po celou dobu pobytu a
poskytuje mu patřičnou podporu. Příslušný programový poplatek hradí studenti v celé výši zahraničnímu
sponzorovi.
Úloha Alfa Agency: Alfa Agency poskytuje zájemcům podpůrný administrativní servis spojený s
vyřízením samotného pobytu a zajištěním všech předodletových formalit, mezi které patří pomoc s
kontaktem a komunikací se zahraničním sponzorem, pomoc s administrací potřebných dokumentů a
potvrzení pro program, překladatelský servis, pomoc se zařízením vízových formalit, zajištěním letenky,
asistencí s ubytováním a podobně. Tento asistenční servis je spojen s administrativním poplatkem pro Alfa
Agency 4.000 Kč.

O programu Work & Travel USA a úloha Alfa Agency s.r.o.
O programu: WAT USA je program pro mladé mezinárodní studenty podporovaný vládou Spojených států
amerických a řadí se do rodiny tzv. J1 Exchange programů. Jeho cílem je umožnit zahraničním studentům
VŠ poznat americkou kulturu, místní lidi a zvyklosti. A to platí recipročně - místní američtí obyvatelé mají
možnost poznat vyklosti kultur ze zbytku světa.
Sponzor: Program může být realizován striktně pouze přes vybrané americké organizace (tzv. SPONZOR
ORGANIZATION), kterým udělují lincenci a počet míst na sezonu příslušné americké úřady. Studenti
podepisují smlouvu vždy přímo se sponzorem, sponzor se o studenta stará také po celou dobu pobytu a
poskytuje mu patřičnou podporu. Příslušný programový poplatek hradí studenti v celé výši zahraničnímu
sponzorovi.
Úloha Alfa Agency: Alfa Agency poskytuje zájemcům podpůrný administrativní servis spojený s
vyřízením samotného pobytu a zajištěním všech předodletových formalit, mezi které patří pomoc s
kontaktem a komunikací se zahraničním sponzorem, pomoc s administrací potřebných dokumentů a
potvrzení pro program, překladatelský servis, pomoc se zařízením vízových formalit, zajištěním letenky,
asistencí s ubytováním a podobně. Tento asistenční servis je spojen s administrativním poplatkem pro Alfa
Agency 4.000 Kč.
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Ostatní informace

Ostatní informace
Předodletová orientace
Každý účastník by se měl zúčastnit povinného předodletového školení (pre-arrival orientation). Termín
bude v dostatečném předstihu upřesněn.
Velkou výhodou je, že předodletová orientace proběhne v ČR ještě před vašim odletem a tudíž můžou
účastníci programu odlétat přímo do cílové destinace v USA, aniž by museli toto školení absolvovat ještě
ve Spojených Státech.
Předodletová orientace je ideální příležitost, jak nalézt odpovědi na jakékoliv otázky související s
programem.

Zdravotní pojištění
Součástí programu je i zdravotní pojištění u mezinárodní pojišťovny, které kryje léčebné výlohy v zahraničí
a zároveň v sobě zahrnuje úrazové pojištění, pojištění ztráty zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám. Zdravotní pojištění platí jen na dobu pracovního pobytu, proto je nutno se
připojistit, pokud se chystáte cestovat. Cestovní pojištění vám rádi vyřídíme. Cenově se pohybuje kolem
500 Kč za 14 dní. Více informací o cestovním pojištění u nás v kanceláři.

Social Security Card
Všichni účastníci WAT si musí po příletu do USA vyřídit Social Security Card (SSC).
Poté vám bude přiděleno Social Security Number, bez kterého nelze pracovat. Účastník žádá o tuto kartu v
Alfa Agency s.r.o.
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Social Security Oﬃce, který je nejblíže jeho pracovišti. To může najít již v přestihu na internetu:
www.ssa.gov .
Pokud v blízkosti vašeho místa pobytu žádný SS oﬃce není, můžete všechny potřebné dokumenty zaslat
doporučeně na Social Security Administration, kde vám SSC vyřídí korespondenčně.

Pro získání SSC musí žadatel předložit:
Pas
Formulář DS 2019
Víza J-1
Kartu I-94 (obdržíte při vstupu do USA, nebo si budete muset vygenerovat na internetu na:
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html
Povrzení o zaměstnání

Vrácení daní
Každý, kdo pracoval přes léto v Americe, si může zažádat o vrácení daní. Vrácení daní se může řešit až na
konci léta nebo po vašem návratu do ČR. Na získání daní ze mzdy není nic složitého. Doporučujeme vám
využít služeb našeho partnera RT Tax.
Proces vrácení daní v USA začíná po skončení ﬁnančního roku 1. ledna a trvá zhruba 90 – 120 dní.
Budete potřebovat tyto dokumenty:
kopii dokumentu W-2 nebo poslední paycheck od všech vašich zaměstnavatelů
informace o zaměstnavateli (jméno ﬁrmy, adresa, atd.)
kopie Social Security card
kopie DS 2019
kopie pasu
Žádat můžete on-line na adrese http://www.rttax.com/ nebo se můžete obrátit přímo na nás. Z vyřízením
vrácení daní vám kompletně pomůžeme. Pro studenty, kteří s námi vycestovali na work and travel
je tato služba součástí programu.

Ohlasy studentů

Ohlasy studentů
Přečtěte si ohlasy studentů, kteří s námi vycestovali.

Alfa Agency s.r.o.
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Zdravím do Alfa Agency,
Nedávno jsem se vrátila ze Severní Karolíny plná zážitků. Cítím se skvěle, protože jsem to všechno
bravurně zvládla. Kamarádky ze školy jeli pracovat do New Jersey do zábavního parku, ale mým hlavním
cílem bylo pořádně se naučit anglicky, tak jsem se rozhodla, že s nimi ve třech nepojedu. Domluvily jsme
se tedy až na společném cestování na závěr léta. Začátky byly velmi zajímavé. Už na střední škole jsem
hlídala děti a práce s nimi mě vždy bavila, a tak jsem se rozhodla odjet do USA jako Camp Counselor.
Zajímalo mě, jak se liší americké kempy od těch našich. Myslela jsem si, že s mým všestranným nadáním
nebudu mít s umístěním žádný problém, ale vzhledem k tomu, že jsem přihlášku podávala až na poslední
chvíli, byl to celkem oříšek. Doporučuji řešit vše s předstihem, protože pak už si nemůžete vybírat. Také je
fajn být na něco zaměřený, ale můj kemp byl maličký, takže jsem nakonec dělala klasickou instruktorku a
zaskakovala tam, kde bylo třeba. Tancování, plavání, tenis nebo výlety k jezerům. To byly mé denní
aktivity, společně se smečkou amerických dětí, které mne měli nejradši právě proto, že jsem jim v tom
jejich slangu rozuměla asi každé desáté slovo. Tím, že vás chvíli nenechaly bez svých zvídavých otázek,
vás to nutilo mluvit a mluvit. Moje angličtina šplhala po žebříčku úrovní mílovými kroky. Šlo to úplně samo
a přirozeně. Lepší učitele než děti nenajdete. Navíc vás s nimi netrápí žádný ostych, jak by to bylo asi
někde za kasou u roller coasteru. Práci nešlo ani nazývat prací. Blbnete a hrajete si od rána do večera.
Neutratíte nic ani za jídlo, ani za ubytování, takže na konci jsem hezky procestovala východní pobřeží a
nakoupila spoustu krásných hadříků na celý rok. Vedle skvělých pocitů je tu ale i lítost. My summer is over!
=( Chybí mi kamarádky z kempu, nejvíc Shiran z Izraele a Bernie z UK. No a hlavně my american summer
love Matt. I když svět je malý, kdo ví co přijde=) To byla moje Amerika. Jaká bude ta vaše?
S poděkováním Alfa Agency za zprostředkování skvělých zážitků všechny zdraví
Julie Horáková, 22 let, Brno

Alfa Agency s.r.o.
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Ahoj všem do Alfa Agency,
Vycestovat do Ameriky byl můj dlouholetý sen, a díky programu Work and Travel USA se stal konečně
skutečností. Agentura Alfa Agency mě seznámila s Ivčou, která stejně jako já nechtěla jet samotná…přece
jen ve dvou se to lépe táhne.  Super pozici jsme našly už do měsíce a to jako oﬃce asistent a activity host
v kempu Sun Communities ve Virginii. Byl to nádherný kemp u moře. Celé pracovní léto mi přišlo téměř
jako velká dovolená se spoustou zážitků. S Ivčou jsme se střídaly na pozicích po týdnu, abychom to měly
pestřejší. Práce v kanceláři se týkala zejména komunikace s klienty, check-in a rezervace ubytování a
prodej zboží v obchůdku v kempu. Na aktivitách jsme měly celkem volnou ruku, takže jsme organizovaly
zábavné a sportovní aktivity pro děti, jako hry v bazénu, na pláži, hledání pokladu, laser tag, anebo chytání
krabů.  Dále jsme vypomáhaly s přípravou celotýdenních aktivit, například pirátský víkend, Vánoce v
červenci, America Got Talent, pool party a spoustu dalších. Ubytování, které nám zajistil zaměstnavatel v
luxusním karavanu v kempu, jsme měly nakonec celé léto zadarmo, takže paráda. Bydlely jsme tam celé
léto s naší ruskou spolubydlící Naďou, s kterou jsme se opravdu hodně skamarádily. Každé pondělí a úterý,
kdy jsme měly day oﬀ, nás náš manažer Brian vzal na různé výlety, takže jsme se podívaly do
Williamsburgu, na Virginia Beach anebo do velkého zábavního parku Bush Gardens. Všichni hosté v kempu
a zaměstnanci byli moc přátelští a opravdu se tam o nás starali jako o princezny. Neustále jsme dostávaly
nějaké dárečky anebo jsme byly pozvané na grilování či na marshmellows.  Samozřejmě jsme je také
musely seznámit s českou kuchyní, tak jsme udělaly pravé české bramboráky a měly úspěch! 
Komunikace s Dášou z Alfa Agency byla rychlá a bezproblémová. I v případě, kdy jsem měla zdravotní
problémy, a náš manažer mě musel vést na pohotovost, tak Dáša okamžitě reagovala a kontaktovala
partnerskou organizaci v USA a oni mi hned dali další informace jak postupovat. Takže vše probíhalo
hladce. Nějtěžší na celém programu bylo nejspíš závěrečné loučení se všemi kamarády ve Virginii, ale
zároveň jsme se už těšily na třítýdenní cestování po západě USA. Cestovali jsme v šesti kamarádech, tři
holky a tři kluci. Auto jsme si půjčili v San Franciscu a náš road trip mohl začít. Přespávali jsme převážně v
kempech, takže v tomhle jsme opravdu hodně ušetřili a mohli jsme toho navštívit opravdu hodně, jako
např. L.A., San Diego, Road 66, Joshua Tree National Park, Grand Canyon, Las Vegas, Zion National Park,
Death Valley anebo taky San Francisco, které se mi asi líbilo úplně nejvíc.
Program bych všem určitě doporučila. Pro mě to bylo nejkrásnější léto mého života. Kdybych
měla možnost vycestovat znova, neváhám ani minutu a vracím se do Virginie!
Magda Janošová, 26 let, Brno

Ahoj Dáša,
tak sme sa teda pred necelým týždňom vrátili z USA. Všetko bolo úžasné. Mali sme šťastie na
zamestnávateľa, takže s veľkou pravdepodobnosťou sa o rok vraciame na to isté miesto a ešte vo väčšom
počte. Čo sa týka cestovania, prešli sme Chicago, Miami a zakončili to 8-dňovým cruisom v Karibiku.
Posielam ďalej len tie najlepšie pocity a skúsenosti.
Ďakujeme za sprostredkovanie najlepšieho leta a pripájam nejaké fotky.
S pozdravom Honza a kamaráti.
Honza, Brno

Alfa Agency s.r.o.

16/24

Work & Travel USA - USA: USA (Pracovní programy)

Akce / Soutěže

FOTO soutěž - Work & Travel USA 2019
Vyhraj až 200 USD nejen na závěrečné cestování po USA!
Milí waťáci 2019, sdílejte s námi své zážitky z USA a vyhrajte ﬁnanční příspěvek od Alfa Agency
nejen na závěrečné cestování po státech!

Jak se můžeme soutěže zúčastnit?
Zúčastněte se soutěže o nejzajímavější fotograﬁi z pobytu v USA. Můžou to být momenty zachycené v
práci, zážitky z dnů volna, výletů, cestování nebo jakákoliv tématika týkající se programu Work and Travel.
Nejzajímavější fotky i videa uveřejníme na našich stránkách a facebooku. Šanci máte velkou, příspěvků
nám můžete poslat kolik chcete a to několika způsoby:
e-mailem na: jana.priebojova@alfa-agency.cz
sdílejte vaši fotku či video na Instagramu, stačí jen použít hashtag: #alfaagency a #alfawat
sdílejte vaši fotku či video na Facebooku, stačí označit Alfa Agency a použít hashtag: #alfaagency
a #alfawat
Zvyšte vaše šance na výhru vtipným popisem či fotkou s příběhem, představivosti se meze nekladou!

O co přesně soutěžíme?
A nyní to nejdůležitější... kolik vlastně můžete vyhrát? Celkem můžete získat ﬁnanční příspěvek od
Alfa Agency až 200 USD! Příspěvky bude hodnotit odborná porota Alfa Agency, která vždy vybere
nejoriginálnější fotku!

Vyhodnocovány budou příspěvky za měsíc červenec - uzávěrka je 30.9.2019. Výherce či výherkyně
obdrží voucher na 50 USD!

Vítězkou je Tereza Rovenská! Moc gratulujeme!

Alfa Agency s.r.o.
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Vítězem loňského druhého kola je Jakub Srp! Moc gratulujeme!

Podmínky soutěže: soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti/účastníci programu Work and Travel,
kteří uskutečnili svůj pobyt ve Spojených Státech prostřednictvím Alfa Agency v letošním roce 2019. Pro
zařazení do soutěže je nutno zaslat fotku emailem s předmětem "Soutěž_WAT_2019" nebo sdílet
příspěvek pomocí Facebooku či Instagramu s označením Alfa Agency a
použitím hashtagů #alfaagency a #alfawat. Počet fotek zařazených do soutěže od jednoho účastníka není
nijak omezen. Do soutěže budou zařazeny plně kvalitní příspěvky, nerozmazané s tématikou cestování a
práce v USA. Každá fotka musí mít název, popřípadě k ní může patřit nějaký krátký vtipný text, který také
uveřejníme společně s fotkou. Účastník soutěže zasláním příspěvku souhlasí s následným zveřejněním
fotek společností Alfa Agency s.r.o.
Uzávěrka soutěže je 31.07.2019. Vyhodnocení soutěže proběhne do 14 dnů od uzávěrky soutěže. Výherci
budou zveřejněni na našich stránkách a facebooku a budou vyrozuměni emailem.

Sdílejte s námi své zážitky z USA
a vyhrajte letenku do Paříže!

Alfa Agency s.r.o.
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Přednášky

WAT USA - First Call: Brno od 2.9.2019

Využijte možnost osobního setkání a podání přihlášky na Work & Travel USA 2020!
Vemte své kamarády a přijďte si pro více informací na nezávaznou schůzku ohledně programu Work and
Travel USA 2020.
- pomůžeme Vám vybrat vhodnou pracovní pozici
- budete moci nahlédnout do široké databáze amerických zaměstnavatelů
- nabídka prémiových last minute pozic
- absolventi programu z předešlých let se s Vámi podělí o své zkušenosti a zážitky z USA
- Rezervujte si místo na setkání zde
- Podmínky programu zde
Kdy: bude upřesněno
Kde: Alfa Agency, Nám. Svobody 12, Brno
Stay Tuned! Přihlaste se na naši FB událost zde
Máte více dotazů? Nehodí se Vám daný termín? Zavolejte mi, napište mi.
Jana Priebojová, Mobile: +420 608 658 777 Email: jana.priebojova@alfa-agency.cz

Alfa Agency s.r.o.
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JOB FAIRY

JOB FAIRY 2020 - Počet míst omezen!!!
Rezervuj si své místo!!!
Jedním ze způsobů, jakým si můžete zajistit svou vysněnou pozici přes léto v USA, je veletrh pracovních
příležitostí, tzv. Job Fair, kde se potkáte s americkými zaměstnavateli osobně.
Pro sezónu Work & Travel USA 2020 organizují naši sponzoři dva veletrhy: Job Fair Plavčík a Job Fair
Zábavní park a vodní svět. Na veletrhu můžete očekávat americkou společnost, která se představí a
nabídne pozice pro studenty na léto 2020. Pro všechny registrované studenty máme prostřednictvím
našeho sponzora připraveny přehledné informace o konkrétním zaměstnavateli a jeho pozicích.
Nezapomeňte si své místo včas rezervovat, počet míst je omezen.

JOB FAIR Zábavní park a vodní svět
Tento Job Fair je určen pro studenty, kteří jsou rádi mezi lidmi a neradi nudu.
Můžete si vybírat z několika pozic ve službách zábavního parku či plavčíka ve
vodním světě! Ověřený zaměstnavatel, který nabízí i bonusy nad rámec.
Zábavní park i vodní svět jsou ve Williamsburgu, Virginie.
Datum: 27.11.2019 - Brno
Místo: Brno

Alfa Agency s.r.o.
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JOB FAIR Plavčík
Tento Job Fair je určen pro studenty, kteří se chtějí přes léto stát plavčíky na
bazénech ve Washington D.C. area. Součástí setkání se zaměstnavatelem je
plavčický kurz od červeného kříže, který je platný 2 roky, tudíž ho pro práci
plavčíka můžete využít i příští léto.
Datum: 27.11.2019
Místo: Brno

Pokud ještě nejste přihlášeni do programu Work & Travel USA, registrujte se hned!

TI, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ PODÍVAT NA JOB FAIR A POTKAT SE S AMERICKÝM
ZAMĚSTNAVATELEM, AŤ NAPÍŠOU JANČI A REZERVUJ SI SVÉ MÍSTO!

FB EVENT JOB FAIRU
Brno 27.11.2019 v 16:30 hod. Počet míst omezen - rezervace na wat@alfa-agency.cz!!!

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
BRNO
Jana Priebojová - koordinátor programu Work & Travel
Alfa Agency s.r.o.
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M +420 608 658 777 P +420 511 110 662
E jana.priebojova@alfa-agency.cz
Skype: live:jana.priebojova FB/alfa.jana.priebojova

Fotogalerie

Alfa Agency s.r.o.

22/24

Work & Travel USA - USA: USA (Pracovní programy)

Alfa Agency s.r.o.

23/24

Work & Travel USA - USA: USA (Pracovní programy)

Alfa Agency s.r.o.

24/24

