
 
 

                                                                                                                                      Prowork 

www.prowork.com.pl                                                                                              ul. Warecka 8/46 

                                                                                                                        00-040 Warszawa      
 

 

Au Pair Gap Year USA 2019!  
 

Au Pair USA 2019!  Roczny wyjazd do Stanów i nauka w koledżu amerykańskim. Agencja 

Prowork Au Pair organizuje wyjazdy edukacyjne Au Pair już od ponad 20 lat! 

Program Au Pair jest oficjalnym programem wymiany kulturowej zatwierdzonym przez 

departament Stanu USA realizowanym za pośrednictwem uprawnionych organizacji 

amerykańskich. 

Program skierowany jest do młodych osób z całego świata, absolwentów szkół średnich i 

studentów, którzy chcą poznać codzienne życie w Ameryce, szkolić angielski i podróżować! 

We współpracy z amerykańską organizacją zapraszamy do udziału w rocznym Programie 

Au Pair w USA. 

 
Oglądaj nstastories prosto z USA!  

Poznaj inne Au Pair USA z Prowork Au Pair! 

Oglądaj instastories na Instagramie: prowork.aupair 

Przez najbliższe tygodnie Julia (Seattle) i Michalina ( Nowy Jork), które są obecnie Au Pair w 

USA  prowadzą relacje z pobytu i odpowiadają na wszystkie Wasze pytania!  

Julia i Michalina podzielą się doświadczeniem ze swojego wyjazdu tuż po maturze! 
 

 

Jako Au Pair w USA masz zagwarantowane 

 

● przelot w obie strony z/ do Polski do/ z USA. Do wyboru  masz możliwość wylotu z 

Warszawy, Gdańska, Krakowa, Wrocławia i Berlina (+ inne miasta w Europie) 

● 3 dniowe  szkolenie  Au Pair Orientation w Nowym Jorku. Teraz z InterExchange USA 

–  szkolenie w hotelu zlokalizowanym na Manhattanie, tuż przy słynnym Time Square. Świetna 

okazja aby poznać to niezwykłe miasto! 

● własny pokój i całodzienne wyżywienie 

● Jako Au Pair w USA otrzymujesz minimum 195,75 usd tygodniowo (min.  790 Usd /mies) 

skalkulowane w oparciu regulacje Departamentu Stanu w USA i Fair Labour Standard Act z 

uwzględnieniem kosztów zamieszkania i wyżywienia. 

● jednorazowe stypendium 500 USD na edukację ( do wyboru różne kursy) 

● ubezpieczenie zdrowotne (w odróżnieniu od innych organizatorów nie płacisz za 

rozszerzone ubezpieczenie) 

Twoja  polisa jest teraz na  1 mln USD z Interexchange ( lub 500 tys  z APC) i jest zawarta w 

pakiecie Twojego programu Au Pair USA z Prowork Au Pair! 

● 2 tygodnie płatnego urlopu podczas kontraktu (możesz w tym czasie wyjechać z USA) 

● travel month – możliwość (opcjonalnie) przedłużenia pobytu o 1 miesiąc na podróże i 

zwiedzanie USA po zakończeniu kontraktu. 

http://www.prowork.com.pl/
http://www.prowork.com.pl/
https://j1visa.state.gov/programs/au-pair
https://j1visa.state.gov/programs/au-pair
https://www.dol.gov/whd/flsa/index.htm
https://www.dol.gov/whd/flsa/index.htm
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● możliwość przedłużenia wizy J1 i Twojego  pobytu Au Pair w USA o kolejne 6, 9 lub 12 

miesięcy. 

● pomoc i opieka partnerskiego biura oraz spotkania z innymi Au Pair w danym 

rejonieObowiązki Au Pair w USA 

● pobyt w rodzinie amerykańskiej przez 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 

3/6/12 m-cy) 

● zapewnienie rzetelnej i troskliwej opieki nad dziećmi przez max. 45 godz./ tydz, nie więcej 

niż 10 godz. dziennie 

● nauka na kursach językowych bądź innych. Nauka języka lub inne kursy podczas Au Pair w 

USA 

Jako Au Pair w USA jesteś zobowiązana/y do  uczęszczania na wybrany kurs językowy/ inny 

kurs. Dobór szkoły, rodzaj kursu i jego intensywność zależą od Twojej  decyzji oraz czasu 

jakim dysponujesz. Otrzymujesz 500 USD jednorazowo na koszty edukacji ( do wyboru kurs 

językowy/lub inny przedmiot) 

 

Twoje warunki uczestnictwa w Programie Au Pair USA 
● wiek 18-27 lat (Twój wyjazd musi nastąpić przed 27 urodzinami) 

● ukończona szkoła średnia (technikum, liceum), matura nie jest wymagana 

● komunikatywny angielski ( na poziomie szkoły średniej) 

● referencje/ polecenia  poświadczające Twoje doświadczenie min. 200 godzin opieki 

nad dziećmi u rodzin prywatnych, sąsiadów, udzielaniu korepetycji, pracy na 

koloniach, wolontariat, praktyki. Doświadczenie w opiece nad dziećmi w rodzinie też 

się liczy jako dodatkowe godziny! 

● prawo jazdy ( możesz złożyć aplikację w trakcie kursu na prawo jazdy) 

 

Jak się zgłosić do Programu Au Pair USA i załatwić formalności 

Zostań Au Pair USA i zaplanuj Twój Au Pair Gap Year w Stanach Zjednoczonych. Zarejestruj 

się na stronie www.prowork.com.pl i złóż aplikację na wyjazd z Prowork Au Pair.  

Po otrzymaniu Twojego wstępnego zgłoszenia, skontaktujemy się i odpowiemy na Twoje 

pytania o Au Pair. Teraz cała aplikacja online i prosta procedura.  

Dołącz do Nas i oglądaj filmy, relacje i opinie naszych  Au Pair! 

You Tube: Prowork Au Pair Agency Poland  

Instagram: prowork.aupair  

Facebook: Prowork Au Pair Agency Warsaw  

Zobacz też inne wyjazdy językowe Au Pair USA i Au Pair Europa z Prowork Au Pair! 

Najlepsze wyjazdy językowe i Au Pair Gap Year od 1999 roku!  

 

 

 

http://www.prowork.com.pl/
http://www.prowork.com.pl/
http://www.prowork.com.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=-AsZvx0SPmw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-AsZvx0SPmw&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/prowork.aupair/?hl=pl
https://www.instagram.com/prowork.aupair/?hl=pl
https://pl-pl.facebook.com/Prowork.AUPAIR/
https://pl-pl.facebook.com/Prowork.AUPAIR/

