PRIHLÁS SA NA:
AIS.AMERICANCOUNCILS.ORG/FLEX

ŠTUDUJ V USA!
Systém na podávanie prihlášok na akademický rok
2019/2020 je OTVORENÝ!
SPĹŇAŠ NASLEDOVNÉ PODMIENKY?

- si študentom 1. alebo 2. ročníka strednej školy
- narodil si sa medzi 15.07.2001 - 15.07.2004
- si občanom SR a si schopný získať cestovný pas
- dokážeš komunikovať po anglicky
- za posledných 5 rokov si strávil na území USA menej ako 90 dní
Možnosť požiadať o FLEX štipendium je BEZPLATNÁ a je otvorená všetkým žiadateľom ktorí
splnia hore uvedené kritéria.

PRIHLÁŠKY DO: 31.10.2018
V prípade otázok nás kontaktuj na slovakia@americancouncils.eu

PRIHLÁS SA NA:
AIS.AMERICANCOUNCILS.ORG/FLEX

ČO JE FLEX?
Future Leaders Exchange Program (FLEX) je ročný štipendijný program pre stredoškolákov z
20 európskych a ázisjkých krajín, ktorý je plne financovaný americkou vládou a spravovaný
Úradom pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti Ministerstva Zahraničných vecí USA.
Štipendium dáva študentom možnosť stráviť rok v americkej hosťovskej rodine a študovať na
strednej škole. Cieľom programu je podporiť vzájomné pozorumenie medzi občanmi USA a
ostatných krajín. Za 25 rokov existencie programu, vycestovalo do USA vyše 27 000 študentov
stredných škôl a tento rok sa programu prvý krát môžu zúčastniť aj študenti zo Slovenska,
Česka a Maďarska. Vybraní študenti tak v roku 2019/2020 vycestujú do USA, kde strávia rok v
americkej hosťovskej rodine a budú študovať na americkej strednej škole.

ČO POKRÝVA ŠTIPENDIUM?
FLEX štipendium poskytuje nasledovné:
spiatočnú letenku
mesačné štipendium určené na spoločenské aktivitity a nákup základných osobných
potrieb (napr. hygienické potreby)
umiestnenie vo vybranej a overenej hosťovskej rodine počas školského roka
štúdium na americkej strednej škole
prípravné školenia pred odjazdom do USA a po návrate na Slovensko
aktivity v mieste pobytu v USA
zdravotné poistenie (nezahŕňa zdravotnú starostlivosť a starostlivosť spojenú s už
eistujúcim chronickým ochorením)

ČO MI FLEX PRINESIE?
FLEX dáva študentom príležitosť dozvedieť sa viac o kultúre a ľuďoch USA. Štipendisti majú možnosť spoznať
americký životný štýl a kultúru a zoznámiť svoju hostiteľskú rodinu a spolužiakov s kultúrou a históriou ich
krajiny. Študenti sa domov vracajú samostatnejší a pripravenejší na život v dnes stále viac prepojenom svete.
Študenti si počas pobytu vytvárajú silné kamarátstva, ktoré často trvajú celý život.
Kde nás nájdete?

slovakia@americancouncils.eu

flexslovakia

FLEX Slovakia

0919 347 032

