
Dobrodružství 

v Americe

Au
Pair
Life



Je to cestování napříč USA s nejlepšími přáteli? Nebo 

je to snídání palačinek s hostitelskou rodinou v neděli 

ráno? Je to pozvolný rozvoj Vaší osobnosti, která je 

sebevědomější a schopná věcí, které jste si předtím 

ani nedokázali představit? 

Pravdou je, že jsou to všechny tyhle věci dohromady 

a mnohem více. Být au pair je příležitost cestovat, 

učit se a rozvíjet svou osobnost v nové zemi. Je to 

příležitost vyjít ze své komfortní zóny a čelit novým 

výzvám tváří v tvář. Jde o vytváření přátelství, 

získávání nových vzpomínek a prožívání okamžiků 

- malých i velkých - které zformují Váš rok, na který 

nikdy nezapomenete. 

Všichni au pair jsou odlišní, ale každý z nich Vám má 

co vyprávět.

Vítejte v Au Pair Life.

Co 
obnáší 
být
au pair?
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Vypráví Nathalia
au pair v Tennessee

5 
Things 
You Learn

as an 
Au Pair

 

 

 

01  Zvládneš to. 
Když jsem poprvé dorazila do USA, bála jsem se neúspěchu. Moje hostitelská 
rodina byla velmi vstřícná a podporovala mě, ale po několika měsících jsem 
si uvědomila, že se musím naučit věřit sama sobě a přestat se bát. Nyní tuto 
myšlenku aplikuji na každou těžkou situaci, do které se dostanu… „Mám na to!“

02  Užívejte si příležitosti, 
kterou teď máte. 
Žít daleko od své rodiny nebylo jednoduché, ale 
naučila jsem se, že si musím plně vychutnávat 
přítomnost. Můj čas strávený v USA jednoho dne 
skončí a vzpomínky budou vše, co si budu moci 
odnést. Takže všechno, co teď musím udělat, je zůstat 
v klidu a užívat si každý jeden den, který tu jsem.

03  Svět patří Tobě.
Jako au pair jsem byla na mnoha krásných místech, 
poznala skvělé lidi a zažila mnoho odlišných kultur. 

Přijde mi, že svět je přesně tak velký, abych ho 
mohla prozkoumat. S každým dalším výletem se o 
sobě dozvím něco nového a také jsem se naučila, 

jak plánovat, zůstat soustředěná a šetřit na své další 
kroky – protože jsem s prozkoumáváním světa 

rozhodně ještě neskončila!

04  Nepřestávejte se ptát: 
„Co bude dál?“

Jedním z mých cílů na tomto dobrodružství bylo 
naučit se toho co nejvíce, abych byla připravená 

na další fázi svého života. Od té doby, co jsem 
se stala au pair, jsem začala  chodit na lekce na 
uměleckou školu v Nashville. Studuji interiérový 

design, abstraktní malbu a grafický design. Nikdy 
mě nenapadlo, že bych se ve svém studiu nebo v 
angličtině dostala tak daleko – a teď se podívejte, 

kde jsem!

05  Nestyďte se!
Lidé, které jako au pair potkáte, Vám změní život 
už napořád. Díky své hostitelské rodině jsem se 
stala lepším a soucitnějším člověkem – a některé 
ze svých au pair přátel, které jsem tu získala, 
jednoduše mohu považovat za součást rodiny. 
Naučila jsem se, že když se vydáte poznat nové lidi 
a otevřete se jim, Váš život už nikdy nebude stejný.  



Meet My 
Host Family

Vypráví Gaelle
au pair v Utahu

Víte, co je to láska na první pohled?

Je zvláštní, že to říkám, ale svým 
způsobem jsem to tak cítila. Prostě 
jsem věděla, že jsou to oni. Po několika 
měsících online hledání jsem narazila na 
ty nejúžasnější lidi. Adrianne a Jason jsou 
rodiče a Steven a Jackson jsou jejich 
nejsladší kluci. Jednomu jsou tři roky a 
druhému je devatenáct měsíců. A společně 
tvoří mou hostitelskou rodinu.  Přesto 
pro mě bylo těžké je tak nazývat, protože 
pro mě nejsou jen hostiteli – stali se mou 
opravdovou rodinou. Adrianne je jednou 
z mých nejbližších kamarádek. Jason je 
nejlepší, když přijde na rozesmívání. A Ven 
a Jax zaplnili místo v mém srdci takovým 
způsobem, že to ani nedokážu vysvětlit. 

Na čem ale opravdu záleží? Je to řízení 
pěkného auta, bydlení ve velkém domě 
nebo utrácení peněz z kreditní karty? 
Domnívám se, že nejdůležitější jsou 
maličkosti. Pro mě to znamenalo nejen 
to, že mě s sebou rodina brala na malé i 
velké dovolené, byla mi podporou, když 
jsem chtěla něco udělat, ale především to, 
že se mohli přetrhnout, aby mi na Vánoce 
sehnali „bûche de Noël“; že jeli až do 
města, aby mi sehnali briošku, když jsem 
byla nemocná, protože to bylo jediné jídlo, 
na které jsem měla chuť; že mi Adrianne 
koupila kávu ve Starbucks, když si jela 

pro svou; nebo že mi uspořádali oslavu 21. 
narozenin trvající celý týden, který byl plný 
různých překvapení. Dá se říct, že je to o 
čase, který zabere se se mnou doopravdy 
spojit, ať už díky povídání u táborového 
ohně, společnému sledování televize, 
procházkám a výletům nebo jakýmkoliv 
jiným aktivitám.  

Je to právě Jason, který mi vždy vysvětlí to, 
čemu nerozumím nebo co nevím, a je úplně 
jedno, kolik času to zabere. Je to on, kdo 
se ke mně chová ochranitelsky, a zároveň 
dělá, co může, aby mi pomohl se rozvíjet a 
získat vyšší sebevědomí. A je to Adrianne, 
která mi říká, jaké má štěstí mít svou „osobní 
francouzskou stylistku“, která má dovoleno 
lézt jí do šatníku. Vidí ve mně francouzskou 

Jsme předurčeni  
k tomu být  v 
životě toho 
druhého už  
napořád.”

“

verzi sebe sama. Můžete nás pravidelně 
nachytat při zpívání – no, spíše při pokusu 
o zpívání – všech možných písniček,
dokonce těch od Disney, někdy v
angličtině, jindy ve francouzštině.

Jsem šťastná, když mě Ven nazve svou 
nejlepší kamarádkou; když mě oba chlapci 
požádají, ať jim při zpívání šimrám záda; 
když si ke snídani vyžádají moje palačinky; 
nebo když se nadchnou, protože 
dostaneme krabici plnou francouzského 
oblečení, jídla, knížek a jiných drobností. 
Vždycky se díky nim cítím jedinečná a také 
jako součást jejich rodiny. 

Počínaje mým příjezdem a od té doby 
při každé situaci mi hostitelská rodina 
pomáhá, všechno se mnou sdílí, učí mě, 
jak jen to jde, a tlačí mě k tomu, abych si 
splnila své sny. Milují mě. Pevně věříme, 
že jsme měli být součástí života toho 
druhého, a to už napořád. Jsem opravdu 
vděčná, že nás život nasměroval na 
stejnou cestu.

Věřím, že domov vytváří spíše pocity než 
místo, a oni jsou toho zdárným příkladem. 
Jsou mým domovem.



 
 

A Day in the Life 
of an Au Pair
Vypráví Lucia 
au pair v Texasu 

 
 

Po obědě se buď trošku prospím, nebo se 
v sousedství setkám s přáteli a hrajeme hry, 
zajdeme si na kafe, vyrazíme do kina nebo si 
jdeme zabruslit. Potom mi nějaký čas zabere 
doma uklidit a připravit svačinu, než kolem 15:00 
vyzvednu hostitelské děti ze školy. 

Když mají děti po mimoškolních aktivitách, 
hrajeme si spolu venku nebo děláme umělecké 
projekty, než se pustím do přípravy večeře. 
Obvykle večeříme spolu s rodinou v 18:30. Potom 
je čas na koupání a třeba na film nebo deskovou 
hru, než kolem 20:00 uložím děti do postele. 

O D P O L E D N E

V E Č E R

Poté, co vzbudím děti, připravím jim snídani a 
odvezu je do školy, dostanu se zpátky domů 
obvykle kolem 8:30. Se svou hostitelskou 
mamkou strávím každé ráno zhruba hodinu 
cvičením a povídáním si o životě – je to jedna z 
mých oblíbených částí dne. 

R Á N O
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A Day in the Life 
of an Au Pair

Vypráví Mathilda
au pair v Kalifornii

R Á N O

Můj typický den začíná dlouhým během na pláž 
nebo do hor, abych stihla východ slunce. Potom 
doma  s kluky připravím snídani a moje nejstarší 
hostitelské dítě vyráží do školy. Po snídani se 
rozhodneme, jak budeme trávit den.

O D P O L E D N E

Ať už je to pláž, muzeum nebo ZOO, setkáme se 
s přáteli ze sousedství a trávíme spolu den plný 
zábavných aktivit. Po obědě ve formě pikniku 
zamíříme zpátky domů, abych mohla vyprat 
prádlo, uklidit a jít na FaceTime pobavit se s přáteli 
z domova, zatímco kluci odpočívají. 

V E Č E R

Po vyzvednutí starší ségry kluků ze školy zamíříme 
domů, kde něco vyrábíme, kreslíme nebo si 
hrajeme venku. Po rodinné večeři a koupání dětí 
mám volno – někdy se dívám na film se svou 
hostitelskou rodinou a někdy se sejdu s přáteli ve 
městě! 



Au Pair 
Perspectives

Být au pair není jednoduché.

Zanecháváme za sebou všechno, co známe, 
všechny, které milujeme, a sami nasedneme 
do letadla, abychom si splnili šílený sen. Máme 
v hlavě perfektní představu o zábavném roku 
plném cestování. Realita toho být au pair je, že se 
staráme o děti 45 hodin týdně. Osobně dětem 
peru, převlékám postele, uklízím pokoj, kde si hrají, 
pečuji o ně, když jsou nemocní, apod. a nadto se 
snažím starat se sama o sebe, cestuji, co to jde, a 
dělám si čas na své přátele. 

Být au pair není jen o celodenním hraní si s dětmi a 
víkendovém cestování po USA. Zároveň ale nejsme 
jen chůvy. Jsme rodina – starší sestra nebo bratr – 
a hrajeme významnou roli ve formování životů dětí, 
o které se staráme. Trávíme s našimi hostitelskými 
dětmi každý týden hodně času, a ovlivňujeme tak 
jejich životy.

Nikdy jsem neplánovala být au pair. 

Upřímně jsem si nikdy samu sebe 
nepředstavovala pracovat s dětmi na plný 
úvazek. Co mě přimělo stát se au pair? Osobně 
věřím, že to byl můj osud. Cesta, která pro mě 
byla už vydlážděná – příležitost poznat, kým 
jsem se měla stát.

Osobně jsem z této zkušenosti hodně vytěžila. 
Nejen prací s dětmi, ale také ze zdejšího života. 
Vždycky jsem byla hodně nezávislá, ale teď 
cítím, že jsem schopná zvládnout cokoliv. A 
navíc jsem se změnila, vyspěla, vyzrála – a 
také hodně zmoudřela. Nejen proto, že se 
toho o sobě díky dětem hodně naučíte, ale 
také proto, že jsem měla velké štěstí na lidi, 
které jsem potkala. Měla jsem skvělý vztah se 
svou hostitelskou rodinou a poznala dva nové 
nejlepší přátele, s nimiž se cítím být spojena na 
úplně nové úrovni – jsou pro mě jako rodina. 

Navzdory tomu, že jsem vždy měla dobrou 
angličtinu i výslovnost, jsem se stejně v 
angličtině výrazně zlepšila. Obvykle mi lidé 
nevěřili, že jsem z Německa a právě se 
přestěhovala do New Yorku. Možná jsem teď 
víc Newyorčanka než Němka!

Každému, kdo zvažuje stát se au pair, vzkazuji: 
Nepřemýšlejte o tom přespříliš, prostě do toho 
jděte. Je to nejlepší rozhodnutí, které jsem ve 
svém životě doposud udělala. A jednoho dne, 
pokud se vydáte na svou au pair cestu jako já, 
pochopíte proč. 

Upřímně si myslím, že stát se au pair bylo jedno 
z nejlepších rozhodnutí, které jsem kdy udělala. 
Samozřejmě existují věci, které jsem plánovala, 
ale nedošlo na ně, ale také se staly věci, 
které jsem naopak neplánovala – jako třeba 
procestovat 17 států, poznat tolik úžasných lidí a 
dozvědět se o sobě tolik věcí. Zjistila jsem, že au 
pair jsou jedni z nejsilnějších, nejodvážnějších, 
nejotevřenějších, nejsmířlivějších, 
nejzajímavějších, nejsoucitnějších a 
nejdobrodružnějších lidí, které jsem kdy potkala. 

A také jsem si uvědomila, že věci, které jsem se 
dozvěděla o sobě, o světě a o tom, co chci ve 
své budoucnosti dělat, se mnou zůstanou až do 
konce života. 

Naučila jsem 
se toho o sobě 
mnohem víc, 
než jsem si 
myslela, že je 
vůbec možné.”

“

Teď cítím, že jsem 
schopná zvládnout 
cokoliv.”

“

Vypráví Vanessa
au pair v New Yorku

Vypráví Tarni
au pair v Virginii



Vypráví Alessandra
au pair v Arizoně

Výuka
Užívala jsem si dozvídat se, jak zažít úspěšný rok 
a jak zajistit, aby byl čas strávený s hostitelskou 
rodinou a dětmi bezpečný a perfektní. Nejlepší 
věc, kterou jsem se naučila, byla rozhodně 
první pomoc. Také mě překvapilo učit se o 
mnoha amerických pravidlech, jako je povinné 
zastavení v blízkosti školního autobusu. Moje 
vyučující byla opravdu milá, snažila se zahrnout 
do výuky každého, a to i ty nejstydlivější jedince. 
Všichni jsme se tak účastnili aktivit a užitečných 
diskuzí o vzdělávání a výchově dětí v USA. 

Poznávání NYC
Výlet do centra New Yorku byl úžasný. Byla 
jsem tam v prosinci, což je nejkouzelnější část 
roku – a díky vánoční atmosféře vypadalo 
město perfektně. Nejprve jsme vyrazili na 
komentovanou prohlídku města autobusem 
a pak jsme měli příležitost navštívit Times 
Square, Fifth Avenue, Rockefeller Center, 
Empire State Building, Central Park a Brooklyn 
bridge! Nejvíce mě zaujal vánoční stromeček v 
Rockefeller Center a samozřejmě Times Square 
– ten den mi přišlo, jako bychom byli ve filmu!

Svůj první týden v USA jsem 
strávila v Au Pair tréninkové škole v 
New Yorku. Chodila jsem na au pair 
vyučování, prozkoumala město a 
získala nové přátele z celého světa! 

The Au Pair
Training School

Noví přátelé 
Na začátku jsme byli všichni trošku plašší 
a nervózní, ale brzy nám došlo, že „Ahoj, 
odkud jsi?“ je nejjednodušší způsob, jak začít 
konverzaci, a než se nadějete, tak i přátelství! 
Během jídla byla také skvělá příležitost, se 
seznámit s novými lidmi. Snažila jsem se 
pokaždé sednout si k jinému stolu a každý den 
tak poznat nějakého nového kamaráda!  



On
the 
Road

Život v Coloradu a cestování po USA pro mě byly 
nejlepšími zážitky v životě. Během dvou let v roli 
au pair se mi podařilo navštívit 21 států a viděla 
jsem neskutečné množství věcí, které USA nabízí. 
Každý stát má svoje kouzlo a na každém z míst, 
kam se vydáte, je něco krásného. 

Šetřit si každý týden polovinu z výplaty mi 
umožnilo vyrážet na víkendové výlety nebo na 
road tripy se svými přáteli. Colorado a jeho okolí 
je velmi pěkné a naskýtá mnoho úchvatných 
scenérií, což je také důvod, proč pro mě bylo 
jednoduché vidět tolik věcí a navštívit tolik míst. 
Nejraději jsem poznávala národní parky, protože 
tamní výhledy jsou prostě dechberoucí. Ale také 
jsem milovala návštěvy velkých měst, jako jsou 
New York, San Francisco, Chicago, Boston nebo 
Seattle. Jsou ohromující a dávají vám pocit, že 
jste se ocitli ve filmu. 

Nezáleží na tom, jestli raději trávíte čas venku, 
nebo jste spíše městský typ – v USA se najde 
destinace pro každého. 

01 Národní park Canyonlands, Utah. 02 Národní park Bryce 
Canyon, Utah. 03 Údolí monumentů, Arizona. 04 Výhled z 

Manhattan mostu, New York. 05 Most Bixby Bridge v Big Sur, 
Kalifornie. 06 Chicago, Illinois. 07 Horseshoe Bend, Arizona. 

08 Maui, Hawaii. 09 Yosemitský národní park, Kalifornie.

08

01

05

04

Vypráví Swaantje
au pair v Coloradou
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02

03

07

09



Au pair napříč zemí navštěvují americké univerzity – a 
usilují o dosažení osobního i profesního úspěchu

Verena
bývalá au pair v New Jersey

Alvaro
Alvaro, bývalá au pair v Massachusetts

Jako au pair jsem se zapsal na Harvard Business School do 
kurzů „Firemní strategie“. Díky tomu jsem si mohl rozšířit své 
vzdělání v oboru, který mě baví ze všeho nejvíce, formou velmi 
dynamických sezení s kolegy s vysokou úrovní obchodních 
znalostí. Dnes mohu říct, že jsem navštěvoval jednu z 
nejprestižnějších univerzit na světě. Je to prostě úžasné!

Alicia
bývalá au pair v Connecticutu

Absolvovala jsem univerzitní kurzy s názvem 
„Práce s dětmi se speciálními potřebami.“ Bylo 
opravdu zajímavé se o tom učit a pomohlo mi to do 
budoucnosti, protože momentálně studuji učitelství! 
Díky výuce jsem také získala přátele na celý život. 
Potkala jsem tam pár lidí, kteří nebyli au pair, a 
přesto jsme se měli o čem bavit. Navštěvovat kurzy v 
Americe byla jedna z nejzajímavějších věcí, co jsem 
kdy dělala. 

Tjara
Tjara, bývalá au pair ve Washingtonu, D. C.

Z rozmaru jsem se zapsala na kurz počítačových věd na Princeton 
University, protože jsem byla zvědavá. Brzy mi došlo, že mě fascinuje 
tvorba vlastních počítačových programů, a tak jsem se rozhodla, že to 
bude moje budoucí kariéra. Doma jsem se přihlásila do bakalářského 
programu v oboru Informatika a okamžitě mě přijali. Prý je ohromila 
skutečnost, že jsem v životopise uvedla absolvování kurzů na 
Princetonu! 

Elena
bývalá au pair ve Washingtonu, D. C.

Měla jsem příležitost studovat efektivní 
komunikaci, mluvení a prezentování. Po 

těchto kurzech jsem se cítila jako jiný 
člověk! Naučila jsem se, jak by měla 

vypadat správná prezentace, ale také 
jak je důležité se umět reprezentovat 

a působit sebevědomě při komunikaci 
s ostatními. Hodně mi to pomohlo 

najít doma práci – byla jsem schopná 
zvládnout pohovor bez stresu!

Nathalie
bývalá au pair v Massachusetts

Měla jsem možnost navštěvovat lekce 
psychologie na Harvard Extension School 
a kurz zakončila certifikátem a to byl jeden 
z důvodů, proč jsem získala loni v létě 
stáž – a kromě toho jsem si uvědomila, 
že chci ve studiu psychologie pokračovat, 
takže teď chodím na dalš kurzy v oboru a 
vychutnávám si každou chvíli! 

“Díky výuce jsem také 
získala přátele na celý 
život. Potkala jsem tam 
pár lidí, kteří nebyli au 
pair, a přesto jsme se měli 
o čem bavit. Navštěvovat
kurzy v Americe byla
jedna z nejzajímavějších
věcí, co jsem kdy dělala.”
— Alicia

Studovala jsem obchodní komunikaci na American University ve 
Washingtonu, D. C., kde jsme se učili, jak založit vlastní společnost! Bylo 
skvělé pracovat s lidmi všech národností. Na závěr nám profesor nabídl, 

že nám napíše referenci, kterou bychom mohli využít v přihlášce ke studiu 
nebo při hledání práce – pomohlo mi to získat práci v pozici studentky v 

největší německé bance!  

Shaping My Future 
as an Au Pair
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Vaše au pair
zkušenost



Máte, co je potřeba?
Abyste se mohli stát au pair, musíte odpovědět „ano“ na následující otázky:

Au pair je účastníkem kulturní výměny. Je ve věku 18 až 26 let a žije s americkou
hostitelskou rodinou, v níž se stará o její děti. Na oplátku získá ubytování a stravu,
týdenní stipendium a příležitost cestovat a studovat v USA.

Výraz „au pair“ znamená ve francouzštině být si roven, což odráží druh vztahu, který
má au pair se svou hostitelskou rodinou: je rovnocenný a vzájemně obohacující.
Pokud milujete děti a chcete na rok vyrazit za osobním a profesionálním rozvojem,
au pair program by pro Vás mohl být ideálním dalším krokem.

Kulturní výměna
Poznejte novou vzrušující
kulturu, zatímco se budete
dělit o tu svou

Osobní růst
Zvyšte si sebevědomí a získejte
nezávislost — oboje budete
potřebovat k dosažení úspěchu

Příležitost cestovat
Poznejte USA a získejte
vzpomínky na celý život

Rozvoj vzdělání
Studujte na americké vysoké
škole a zlepšete se v angličtině

Kdo je au pair?

Proč být 
au pair?

Věk
Je Vám mezi 18 a 26 lety?

Zkušenosti
Máte rádi děti a máte alespoň
200 hodin zkušeností s péčí
o ně?

Vzdělání
Máte dokončené (nebo se
chystáte dokončit) 
středoškolské vzdělání?

Řízení
Máte řidičský průkaz nebo ho
získáte v průběhu 
přihlašovacího procesu?

Čistý trestní rejstřík
Je Vaše minulost bez jakékoliv
trestné činnosti?

Zdraví
Máte dobrý zdravotní stav? 
Zvládnete držet krok s malými 
dětmi? 

Časový závazek
Jste připraveni strávit v
zahraničí alespoň 12 měsíců?

culturalcare.cz



Praní
Čeká Vás praní a skládání
dětského prádla

Domácí úkoly
Budete dětem pomáhat
s domácími úkoly

Uklízení
Budete mít na starost úklid
dětského pokoje

Čas na spaní
Budete děti ukládat
do postele

Příprava jídla
Budete dětem připravovat
jídlo a svačiny

Ranní rutina
Budete pomáhat dětem s
přípravou na jejich den

Přeprava
Budete pomáhat dětem s
přepravou do školy a na
jejich další aktivity

Hraní
Budete zapojovat děti do her
a zábavných aktivit

Mezinárodní podpora
Cultural Care Vám poskytne komplexní mezinárodní podporu
v každé fázi výcviku, příprav i během přihlašovacího a vízového
procesu.

Ubytování a strava
Vaše hostitelská rodina Vám poskytne pokoj a stravu a zároveň
týdenní stipendium ve výši 195,75 $ — tyto peníze jsou tak
Vaším čistým kapesným!

Volno
Máte nárok na dvoutýdenní placenou dovolenou. Vízum J-1
Vám také poskytuje 30denní ochrannou lhůtu na konci roku,
během níž můžete cestovat po USA.

Doprava
Zpáteční letenka a cesta do a z hostitelské rodiny jsou hrazeny.
A navíc začnete svůj program pětidenním výcvikovým
kurzem jen kousek od New Yorku.

Vzdělávací příležitost
Budete studovat na místní univerzitě či vysoké škole a Vaše
hostitelská rodina Vám na kurz dle Vašeho výběru přispěje
až 500 $ ročně.

Co au pair dělá?

Být au pair Vám dává příležitost prozkoumat novou zemi a novou kulturu — ale 
tou nejdůležitější částí Vaší au pair zkušenosti je péče o hostitelské děti.

Níže najdete několik běžných zodpovědností au pair:

Jaké jsou výhody?

Být Cultural Care au pair je jedinečná příležitost učit se, rozvíjet se a 
prozkoumat USA — a jako účastník našeho programu máte nárok na zvláštní 
výhody:

culturalcare.cz
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1. Au Pair výcvik a příprava
Poskytujeme obsáhlé předodjezdové materiály a také formální 
tréninkové kurzy na naší Au Pair Training School jen kousek od 
města New York, abychom Vám pomohli připravit se na tuto 
jedinečnou zkušenost. 

2. Hledání a nalezení hostitelské rodiny
Cultural Care má největší výběr hostitelských rodin, z nichž
si můžete vybírat, a také pečlivě sledovaný a přizpůsobivý
proces párování rodiny s au pair.

3. Silná podpůrná síť
Nabízíme nepřetržitou podporu jak v USA, tak ve Vaší 
domovské zemi, takže v případě jakýchkoliv Vašich dotazů či
obav pro Vás bude snadné kontaktovat našeho zástupce.

4. Oficiální sponzorství Ministerstva zahraničí USA
Náš tým v USA striktně dodržuje pokyny Ministerstva 
zahraničí USA, aby zajistil, že všem účastníkům bude během 
jejich zahraniční zkušenosti poskytnuta vysoká kvalita služeb.

5. Komplexní cestovní pojištění
Již přes 20 let Cultural Care spolupracuje s Erika Travel 
Insurance s cílem poskytovat au pair komplexní pojistné 
skupinové krytí, abyste měli zajištěnou veškerou potřebnou 
asistenci v průběhu celého svého au pair pobytu.

Zvolte si Cultural Care
Specializujeme se na vytváření kulturních výměnných zážitků – a naše největší 
a nejzkušenější au pair síť je tu od toho, aby Vám pomohla cítit se sebejistě, 
zabezpečeně a nadšeně, jakmile se vydáte na svou cestu do USA.

Naše ceny
Náš programový poplatek pokrývá vše, co potřebujete 

během pobytu v USA. Jednorázová platba zahrnuje 
komplexní pojišťění, vaši letenku tam i zpět, celosvětovou 

podporu 24/7 a všechny další výhody programu. 

Ujišťujeme Vás, že v našem programu nejsou žádné skryté 
poplatky. Nebudete muset zaplatit nic, dokud nebudete 

spojeni se svou americkou hostitelskou rodinou.

Programový poplatek: 27 400 K

Ceny jsou aktuální k době tisku, více informací naleznete na 
našich webových stránkách.

Pusťte se do toho
Přijďte na informační schůzku v místě Vašeho bydliště. 

Dozvíte se více o programu a také zjistíte, jestli je pro Vás stát 
se au pair tou správnou volbou!

Spojte se s 
námi

296 180 096

aupair.cz@culturalcare.com

Cultural Care Au Pair
EF Education First s.r.o.
Václavské náměstí 2
110 00 Praha

culturalcare.cz



Sledujte nás na 
sociálních sítích!
#culturalcare
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