Čo je FLEX program?
Future Leaders Exchange Program (FLEX) je ročný štipendijný
program pre stredoškolákov z 20 európskych a ázijských krajín.
Financovanie programu presadil v americkom Kongrese v roku 1992
senátor Bill Bradley, aby po páde komunizmu posilnil vzájomné
porozumenie medzi občanmi Spojených štátov a občanmi krajín
bývalého Sovietskeho Zväzu. Projekt sa od tohto obdobia rozšíril aj do
ďalších krajín.
FLEX je plne financovaný vládou USA a spravovaný Úradom pre
vzdelávacie a kultúrne záležitosti (ECA) amerického Ministerstva
zahraničných vecí. Jeho cieľom je poskytnúť štipendiá študentom
stredných škôl, ktorí sú starostlivo vyberaní na základe niekoľkých
kritérií. Štipendium dáva študentom možnosť stráviť rok v americkej
hosťovskej rodine a študovať na americkej strednej škole.
FLEX je na lokálnej úrovni podporovaný tisícami občanov USA
a miestnymi strednými školami, ktoré hosťujú, vzdelávajú a podporujú
študentov bez akéhokoľvek nároku na finančnú odmenu.
Za 25 rokov existencie programu, vycestovalo do USA viac ako
27 000 študentov stredných škôl a tento rok sa programu prvý krát
môžu zúčastniť aj študenti zo Slovenska, Česka a Maďarska. V roku
2018-2019 študuje na stredných školách v USA celkovo 922 študentov.

“…FLEX dáva tak veľa našej komunite, približuje študentom
miesta, o ktorých len snívali že niekedy navštívia a kultúram,
o ktorých nemali ani len predstavu že sú tak odlišné od ich.
Týchto študentov mám tak rád ako svojich vlastných. Ukradnú si
moje srdce a už ho nevrátia. Veľmi ma teší, keď sa po rokoch vrátia
na návštevu a počujem o ich úspechoch a o tom, ako sa im v živote
darí.”
-Hosťovský rodič FLEX študenta

Kto organizuje FLEX?
Nábor, výber, školenie pred odjazdom a cestovné záležitosti
účastníkov programu organizuje American Councils for International
Education. American Councils je medzinárodná mimovládna organizácia
založená v roku 1974 a jej cieľom je zvýšiť spoločné porozumenie
medzi jednotlivými krajinami, prispieť k výmene nápadov medzi
jednotlivcami a podporiť vzájomnú spoluprácu. American Councils
vytvára, implementuje a podporuje inovatívne programy v USA,
Európe, Ázii, Afrike a na strednom východe pre tisíce účastníkov už viac
ako 40 rokov. Organizuje taktiež programy pre stredoškolských a
univerzitných študentov, absolventov, učiteľov aj profesorov.
FLEX je podporovaný mnohými súkromnými a mimovládnymi
organizáciami v USA. Vláda USA požiadala tieto organizácie
o umiestnenie FLEX účastníkov do hosťovských rodín
a o organizovanie miestnych aktivít počas
ich ročného pobytu.

“Ako matka som si uvedomila ako veľmi sa moja dcéra
zmenila a dozrela ako človek. Stala sa zodpovednejšou a
dospelejšou. Vďaka tomu, že žila v hosťovskej americkej rodine
získala možnosť spoznať novú kultúru a dostala príležitosť zažiť
život typického amerického teenagera. FLEX jej nielen pomohol
dospieť, ale dal nám možnosť pocítiť americkú kultúru. Ako
rodič som sa obávala o bezpečnosť svojho dieťaťa, ktoré zrazu
malo žiť v neznámej americkej rodine, ale hosťovské rodiny
a zamestnanci FLEX-u a American Councils boli nadmieru
ochotní a promptní. FLEX bola tá najlepšia vec, čo sa mojej
dcére mohlo stať”
- Rodič FLEX študenta

“ Nikdy nezabudnem na tento rok plný skúseností
a najmä na moju úžasnú hostiteľskú rodinu ... nebrali
ma ako cudzinca, ale privítali ma s úsmevom na
tvári. Som jedným z najšťastnejších ľudí na svete,
pretože teraz mám okrem svojej vlastnej mamy ešte
americkú mamu. Som naozaj vďačná za príležitosť
nájsť si kamarátov z celého sveta a spoznať ich
kultúru. ”
- Absolventka FLEX
Financovanie FLEXu poskytuje: Ministerstvo zahraničných vecí Spojených
Štátov a Úrad pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti.

Čo pokrýva štipendium?
FLEX štipendium poskytuje nasledovné:
• Spiatočnú letenku
• Mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách
a nákup základných osobných potrieb (napr. osobné hygienické
potreby)
• Umiestnenie vo vybranej a preverenej hosťovskej rodine na jeden
školský rok
• Štúdium na americkej strednej škole
• Prípravné školenia pred odjazdom do USA a návratom na
Slovensko
• Aktivity v mieste pobytu v USA
• Zdravotné poistenie (nezahŕňa zubnú starostlivosť a starostlivosť
spojenú s už existujúcim chronickým ochorením)

Aké sú benefity výmenného programu?

Kto je oprávnený žiadať:

Krajina

Slovensko

Stupeň štúdia*

1. alebo 2. rok strednej
školy alebo 5,6 ročník
8r. gymnázia

Rok narodenia

15 Júl 2001 15 Júl 2004

Kto sa môže prihlásiť?

Absolvované
stredoškolské
vzdelanie pred
začatím
programu
Nespôsobilý
ak vyštudoval
strednú školu

Možnosť požiadať o FLEX štipendium je bezplatná a je otvorená
všetkým žiadateľom, ktorí splnia dole uvedené kritéria. Štipendium
je otvorené aj pre študentov so zdravotným postihnutím. Medzi
FLEX finalistami je každoročne aspoň 20 študentov so zdravotným
postihnutím. Vybraní študenti so zdravotným postihnutím musia
splniť rovnaké podmienky ako ostatní účastníci programu. Každý
študent sa v danom prihlasovacom kole môže prihlásiť iba raz.

• Budem musieť po návrate domov opakovať ročník?
• Vrátim sa domov príliš neskoro, aby som absolvoval záverečné
skúšky? (FLEX študenti sa vrátia naspäť do ich krajiny koncom
mája a v júni)
• Budem oprávnený absolvovať štúdium s vyznamenaním?
Napriek tomu, že študenti navštevujú strednú školu v USA, osnovy sú
často podstatne odlišné od učebných osnov v ich krajinách a je
pravdepodobné, že učivo nebude rovnaké ako učivo v domovskej
krajine.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Splniť požiadavky na vek/stupeň štúdia v danej krajine
Byť v čase podania prihlášky študentom strednej školy
Mať akademický priemer na úrovni dobrý alebo vyšší
Ovládať angličtinu na komunikatívnej úrovni
Splniť požiadavky na vízovú spôsobilosť v USA
Mať slovenské občianstvo
V dobe podania prihlášky navštevovať 1. alebo 2. ročník
strednej školy
8) Byť schopný získať medzinárodný pas

Študent nie je oprávnený, ak:
• Nespĺňa jednu z vyššie uvedených
podmienok
• Strávil viac ako 90 dní na
území USA za posledných 5
rokov
• Jeho rodina (alebo člen rodiny):
◦ Žiadal o možnosť
emigrovať do USA
◦ Má v pláne, alebo už
emigroval do USA

Čo zvážiť predtým, ako sa prihlásite na FLEX?
Študenti, ktorí majú záujem o tento program, by mali zvážiť nasledovné
negatívne následky FLEX-u:

Oprávnený žiadateľ musí:

Kto nie je oprávnený?

FLEX dáva študentom príležitosť spoznať americký životný štýl a
dozvedieť sa viac o ľuďoch a kultúre USA. FLEX účastníci sa tiež stávajú
mladými ambasádormi ich krajín, ktorí učia Američanov o kultúre a
histórii ich krajiny. Študenti tak rozvíjajú svoju otvorenosť voči iným
kultúram, dochádza u nich k osobnému rastu, získajú nezávislosť
a budú tak lepšie pripravení na čoraz viac vzájomne poprepájaný svet.
Študenti si tiež vytvárajú silné vzťahy, ktoré často trvajú celý život.
Mnoho absolventov sa po návrate domov dostane na prestížne
univerzity a neskôr si nájdu zaujímavé pracovné uplatnenie, kde majú
možnosť využiť zručnosti získané počas ich pobytu v USA.

Pre viac informácií, kontaktujte našu kanceláriu
American Councils na Slovensku:

Čo štipendium nezahŕňa?
FLEX štipendium nepokrýva
nasledovné náklady:
• Náklady
spojené
so
získaním
medzinárodného pasu
• Osobné náklady nad
rámec mesačného
štipendia
• Nadbytočnú batožinu,
telefónne a internetové
poplatky

Online prihlášku nájdete na:
ais.americancouncils.org/flex
Deadline:
31.10.2018
sd
D
ffs

Ako funguje výberový proces?
Študenti súťažia v niekoľkých kolách. Prvým krokom je vyplnenie on-line prihlášky, ktorá je dostupná na ais.americancouncils.org/flex.
V semifinále sú študenti a ich rodičia pozvaní na informačné stretnutie, kde získajú viac informácií o programe. Študenti sa následne zúčastnia
individuálneho pohovoru so zamestnancom American Councils, podstúpia test angličtiny, vypracujú 2 programové eseje a získajú oficiálnu programovú
prihlášku, ktorú odošlú do pobočky American Councils v priebehu 2 týždňov.
Výber bude založený na preukázanej spôsobilosti študenta zúčastniť sa ročného výmenného pobytu. Znalosť anglického jazyka je dôležitá, avšak
nie je jediným prvkom výberu. Študenti sú tiež povinní preukázať lekárske správy a musia byť zdravotne spôsobilí zúčastniť sa programu.
Výberové konanie sa ukončí na jar a všetci žiadatelia dostanú rozhodnutie do polovice mája. Vybraní finalisti sa v mesiacoch jún - júl zúčastnia predodchodovej orientácie v ich domácej krajine a do USA vycestujú v mesiacoch júl- august. Študenti sa vracajú domov nasledujúci máj - jún. FLEX študenti
sú povinní sa po ukončení programu vrátiť do ich domovskej krajiny – v termíne určenom American Councils. Víza udelené pre účastníkov programu
nemôžu byť za žiadnych okolností zmenené alebo predĺžené.

E: slovakia@americancouncils.eu
Tel: 0919 347 032
FB: FLEX Slovakia
Instagram: flexslovakia
Alebo navštívte našu stránku:
www.discoverflex.org

