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“…výmenní študenti dávajú našej komunite naozaj veľa, zoznamujú
našich študentov s kultúrami, o ktorých dovtedy nič nevedeli.
Nosím si ich vo svojom srdci a už tam navždy zostanú. Veľmi ma
teší, keď sa študenti po rokoch vrátia na návštevu a rozprávajú nám
o ich úspechoch a o tom, ako sa im v živote darí.”
- Hostiteľský rodič FLEX študenta
“Účasť mojej dcéry na programe bolo to najlepšie, čo ju mohlo
v živote stretnúť. Vďaka pobytu v USA dospela a stala sa oveľa
zodpovednejšou. Pobyt v hostiteľskej rodine jej zase dal
príležitosť vyskúšať si život typického amerického teenagera.
FLEX jej nielen pomohol dospieť, ale poskytol nám všetkým
možnosť spoznať americkú kultúru a pochopiť, ako život v USA
funguje. Ako rodič som mala na začiatku obavy, či je moja dcéra
v cudzej rodine za oceánom v bezpečí, ale hostiteľské rodiny a
zamestnanci programu FLEX a organizácie American Councils
boli nadmieru ochotní a nápomocní.”
- Matka FLEX študentky
“Nikdy nezabudnem na môj rok plný skúseností a najmä na moju
úžasnú hostiteľskú rodinu. Nebrali ma ako cudzinca, ale privítali ma
s otvorenou náručou. Mám obrovské šťastie, že teraz mám okrem
svojej vlastnej mamy ešte jednu mamu. Som naozaj vďačná za
príležitosť nájsť si kamarátov z celého sveta a spoznať ich kultúru.”
- Absolventka programu

Pre viac informácií kontaktujte slovenskú pobočku
organizácie American Councils.
slovakia@americancouncils.eu
0919 347 032
flexslovakia
FLEX Slovakia
Štúrova 3, 811 02 Bratislava

Sleduj FLEX na webe:

Výmenný program FLEX financuje Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov, Úrad
pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti.

Čo štipendium nepokrýva?

Čo je FLEX PROGRAM? Future Leaders Exchange program, alebo

FLEX štipendium nepokrýva nasledovné:
• Náklady spojené so získaním medzinárodného pasu.
• Osobné náklady nad rámec mesačného štipendia.
• Náklady za nadrozmernú batožinu, náklady na telefón a internetové
pripojenie v USA.

FLEX, je ročný štipendijný program pre stredoškolákov, ktorý je plne hradený americkým
Ministerstvom zahraničných vecí a riadený Úradom pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti
(ECA). Financovanie programu presadili v Kongrese v roku 1992 senátor Bill Bradley a
kongresman Jim Leach. Cieľom bolo posilniť vzájomné porozumenie medzi občanmi
Spojených štátov a bývalého Sovietskeho zväzu. Program sa postupne rozšíril aj do
ďalších krajín a v súčasnosti oslavuje už 27 rokov. Za viac ako štvrťročie fungovania
poskytol FLEX štipendiá viac ako 28 000 stredoškolákom, ktorí vďaka nemu mali možnosť
žiť v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole. V školskom
roku 2019-20 študuje v USA vďaka FLEX programu 977 študentov.

Kto FLEX organizuje?

Ako prebieha výber uchádzačov?
Študenti súťažia v niekoľkých súťažných kolách. V prvom štádiu musia vyplniť
online prihlášku, ktorá je dostupná na ais.americancouncils.org/flex. Z nich
následne organizácia American Councils vyberie študentov, ktorí postúpia do
ďalšieho kola. Slovenská pobočka pozve týchto semifinalistov na informačné
stretnutie, po ktorom budú uchádzači písať testy z anglického jazyka, tri eseje a
absolvujú krátky pohovor. Semifinalisti tiež dostanú oficiálnu programovú
prihlášku, ktorú musia vyplniť a doručiť do slovenskej pobočky do 14 dní.

Nábor, výber, školenie pred odletom a

cestovné záležitosti účastníkov programu má na starosti medzinárodná nezisková
organizácia American Councils for International Education, ktorá sa od svojho
založenia v roku 1974 venuje prehlbovaniu spoločného porozumenia medzi
jednotlivými krajinami. American Councils vytvára, implementuje a podporuje
mnoho inovatívnych programov v USA, Európe, Eurázii, Ázii, Afrike a na Strednom
východe. Programy sú určené predovšetkým pre stredoškolákov, univerzitných
študentov, absolventov, učiteľov a profesorov.
FLEX program je v USA podporovaný aj mnohými súkromnými a mimovládnymi
organizáciami. Americká vláda požiadala tieto organizácie o umiestnenie
študentov do hostiteľských rodín a organizovanie rôznych aktivít počas ich
ročného pobytu v USA.

Čo zahŕňa štipendium?

Oprávnený žiadateľ musí:
1) Byť narodený medzi 15.7.2002 – 15.7.2005
2) Navštevovať 1.alebo 2.ročník strednej školy (alebo
ekvivalent). V prípade 5-ročných gymnázií môžu o štipendium
žiadať aj študenti 3.ročníka.
3) Mať akademický priemer na úrovni dobrý alebo vyšší
4) Byť schopný komunikovať v angličtine
5) Splniť podmienky na udelenie vstupných víz do USA
6) Mať slovenské občianstvo

FLEX štipendium poskytuje :
• Cestu z miesta bydliska (na Slovensku) do USA a naspäť - vrátane letenky

Prihlás sa online na:

• Mesačné štipendium určené na účasť na spoločenských aktivitách a

nákup základných osobných potrieb (napr. hygienické potreby)
• Umiestnenie vo vybranej a preverenej hostiteľskej rodine na dobu jedného

školského roka
• Štúdium na americkej strednej škole
• Prípravné školenie pred odjazdom do USA a po návrate na Slovensko
• Programové aktivity v mieste pobytu v USA
• Zdravotné poistenie (nezahŕňa zubnú starostlivosť a starostlivosť spojenú s

už existujúcim chronickým ochorením)

Kto sa môže prihlásiť?
O štipendium sa môžu uchádzať všetci študenti, ktorí splnia uvedené požiadavky.
Štipendium je otvorené aj pre študentov so zdravotným postihnutím. Programu sa
každoročne zúčastní približne 20 študentov so zdravotným postihnutím. Študenti
so zdravotným postihnutím musia splniť rovnaké podmienky ako ostatní účastníci
programu. Počas jedného náborového obdobia si každý uchádzač môže podať len
jednu prihlášku.

ais.americancouncils.org/flex
do 17.10.2019!

Výber bude založený na ich schopnostiach a preukázanej spôsobilosti zúčastniť sa
ročného výmenného pobytu v zahraničí. Znalosť angličtiny je dôležitým, ale nie
jediným kritériom výberu. Študenti musia tiež preukázať, že sú zdravotne
spôsobilí zúčastniť sa programu.
Výberové konanie sa ukončí na jar a všetci semifinalisti dostanú rozhodnutie do
polovice mája. Finalisti sú následne povinní absolvovať prípravné školenie pred
odjazdom do USA, ktoré sa koná v priebehu júna/júla a do USA vycestujú v
auguste. Študenti FLEX programu sa musia vrátiť na Slovensko v dátume určenom
organizáciou American Councils. Návraty sú zvyčajne naplánované na mesiace
máj/jún. Víza udelené za účelom účasti na programe FLEX nie je za žiadnych
okolností možné meniť alebo predĺžiť.

Aké sú benefity výmenného
programu?
FLEX program dáva študentom príležitosť spoznať americký životný štýl a ich
kultúru. Študenti sa tiež stávajú mladými ambasádormi, ktorí učia Američanov o
ľuďoch a kultúre Slovenska. Účastníci programu sa domov vracajú samostatnejší a
pripravenejší na život v čoraz viac prepojenom svete. Získavajú cit k odlišnostiam
iných kultúr a počas pobytu si vytvárajú s hostiteľskými rodinami pevné,
dlhotrvajúce putá, ktoré často trvajú celý život. Absolventi programu často študujú
na prestížnych univerzitách a uplatňujú sa v zaujímavých povolaniach.

Čo by som mal/a zvážiť predtým, než sa
prihlásim?
Študenti, ktorí majú o FLEX program záujem, by si mali uvedomiť, že ročný pobyt
im môže skomplikovať štúdium na Slovensku. Učebné plány a osnovy na
amerických stredných školách sa výrazne líšia od tých slovenských. Môže sa tiež
stať, že ich slovenská stredná škola im štúdium neuzná alebo bude od nich
vyžadovať, aby po návrate domov absolvovali rozdielové skúšky. Záujemcovia o
štipendium by mali na svojej škole zistiť, či budú musieť po návrate domov
opakovať ročník, prípadne za akých podmienok budú môcť pokračovať v štúdiu.

