Amicus - informacje dodatkowe

Koszt wymiany
Koszt wymiany na rok szkolny 2018/19 wynosi 8 400 USD.
Opłata ta obejmuje:
• indywidualne umieszczenie uczestnika w rodzinie goszczącej,
• koordynację umieszczenia uczestnika w liceum amerykańskim,
• opłaty związane z uzyskaniem wizy J-1 (poza opłatą za wydanie wizy pobieraną od ambasady amerykańskiej)
• spotkania przygotowujące w kraju i w Stanach Zjednoczonych,
• mieszkanie i utrzymanie w starannie dobranej rodzinie goszczącej,
• opiekę lokalnego reprezentanta programu podczas całego roku szkolnego,
• wsparcie i pomoc w nagłych wypadkach profesjonalnego personelu w USA i w Europie,
• opiekę dużej międzynarodowej organizacji młodzieżowej o trzydziestoletnim doświadczeniu w prowadzeniu wymiany międzynarodowej, z wolontariuszami w USA i w Europie,
• pełne ubezpieczenie medyczne, o zakresie przekraczającym standard wyznaczony przez
amerykański departament stanu,
• oficjalny biuletyn informacyjny dla uczestnika,
• wyjazd weekendowy z Young Life,
• tygodniowy letni obóz Young Life,
• końcową sesję i wycieczkę po Waszyngtonie DC,
• zaświadczenie o ukończeniu programu.
Opłata NIE obejmuje:
• opłaty wpisowej wysokości 100 USD,
• kosztów podróży z kraju (którą każdy uczestnik organizuje i odbywa samodzielnie),
• kieszonkowego dla uczestnika (200-250 USD miesięcznie),
• kosztu wydania wizy J-1 przez ambasadę amerykańską.

Kalendarz
Wrzesień: spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami
Wrzesień – październik: rekrutacja kandydatów na wymianę: wypełnianie formularza zgłoszeniowego, test j. angielskiego, rozmowy kwalifikacyjne
1 listopada: ostateczny termin wysyłania zgłoszeń do USA
Listopad – styczeń: okres pracy komisji rekrutacyjnej Amicusa w Stanach
Koniec stycznia: wyniki rekrutacji
Luty – czerwiec: okres przygotowania do wyjazdu; spotkania przygotowawcze, wyjazd

orientacyjny
Marzec – czerwiec/lipiec : otrzymanie drogą mailową informacji o przydzieleniu zakwalifikowanego uczestnika wymiany do danej rodziny oraz dokumentu będącego wizą J-1
Sierpień: wylot uczestników do Stanów (przynajmniej na tydzień przed rozpoczęciem roku
szkolnego)

Rodziny goszczące
i reprezentanci
Reprezentant Amicusa w Polsce i absolwenci programu służą pomocą w przygotowaniach
na tę wielką przygodę. Na spotkaniach przygotowawczych, z których pierwsze odbywa się
już we wrześniu, przyszli uczestnicy wymiany i ich rodzice dowiedzą się, czego mogą się
spodziewać po wymianie w USA i jak sprawić, by rok pobytu w Stanach Zjednoczonych był
jednym z najciekawszych doświadczeń w ich życiu. Przyszłych uczestników wymiany uczy
się, jak odkrywać obcą kulturę i jak radzić sobie z trudnościami, z którymi przyjdzie im się
zmierzyć.
Wyszkoleni i doświadczeni reprezentanci Amicusa w USA dobierają rodzinę goszczącą na
podstawie informacji podanych przez ucznia i jego rodzinę w formularzu zgłoszeniowym. W
oparciu o znajomość rodziny goszczącej, lokalni reprezentanci Amicusa starają się dobrać
najodpowiedniejszą rodzinę dla każdego ucznia. Polegamy wyłącznie na sprawdzonych, troskliwych rodzinach goszczących o bardzo dobrych referencjach. Nie szukamy rodzin przez
ogłoszenia. Rodziny amerykańskie nie otrzymują żadnej rekompensaty finansowej za poniesione przez nie koszty.
Po powrocie do domu, Amicus oferuje absolwentom programu spotkania w grupach, gdzie
mogą dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z rocznym pobytem w USA i powrotem do domu i rodzimej kultury. Ponadto, mogą oni zaangażować się w pomoc w przygotowaniu kolejnych uczestników programu Amicus bądź też w inne obszary aktywności – na
przykład w wolontariat w lokalnym Young Life.

