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Інформаційний	лист	щодо	умов	стажування	
в	Канаді	на	2017	рік		

	
Програма	в	Канаді	–	це	досвід	роботи	для	молодих	людей,	в	яких	є	достатньо	практичного	

досвіду	в	сільськогосподарській	індустрії,	і	які	хочуть	поширити	свої	знання	та	світогляд.		
 Програма	розрахована	на	12	місяців.	

	
Вимоги	до	практикантів:	 	
 вік	19‐35	років		
 досвід	роботи	з	с/г	технікою	або	з	тваринами	від	6	місяців	
 розмовний	рівень	знань	англійської	мови		
 права	на	автомобіль	
 аграрна	 освіта	 або	 два	 роки	 підтвердженого	 досвіду	 у	 сільському	 господарстві	
(підтверджуючі	документи	перевірятимуться	Імміграційною	службою	Канади)	

	
Типи	розміщення:	
 сільське	 господарство:	 зернові	 та	 овочі,	 м’ясні	 корови,	 змішане	 (овочі	 або	 зернові	 та	

м’ясні	 корови),	 молочні	 корови,	 обмежена	 кількість	 місць	 –	 свиноферми,	 обмежена	
кількість	місць	–	птахоферми,	обмежена	кількість	місць	–	органічні	рослини	

 агрі‐дім	(робота	на	фермі	та	в	домі)	
 домашні	роботи	(обмежена	кількість	місць)	
 садівництво	та	овочівництво	(обмежена	кількість	місць	–	рослини	та	овочі	в	теплицях)	
 конярство	(обмежена	кількість	місць	–	на	ранчо)	
	

Проживання	надається	або	разом	з	приймаючою	родиною	або	в	окремому	будинку.	Харчування	
зазвичай	у	родині	фермера.		
	
Стипендія:	 $12.20	 на	 годину	 за	 45	 годин	 на	 тиждень,	 та	 $14.00	 за	 годину	 –	 понаднормові	
години.	 Віднімається	 податок	 (складає	 приблизно	 9%‐10%).	 Також	 відраховується	 вартість	
проживання	 та	 харчування	 ‐	 $350	 на	 місяць.	 Після	 всіх	 відрахувань,	 приблизна	 стипендія	
практиканта	складає	$1700	CAD	(канадських	доларів)	на	місяць.	Після	завершення	стажування	
ви	можете	звернутися	за	поверненням	податку.		
	
Обладнання:	 Більшість	 зернових	 ферм	 мають	 чотириколісні	 трактори,	 пневматичні	 сівалки,	
оприскувачі,	 валко	 укладачі	 та	 комбайни.	 Тваринницькі	 ферми	 мають	 сінокісне	 та	
огороджувальне	обладнання.	В	залежності	від	ваших	навичок	та	вмінь	фермер	може	дозволяти	
керувати	всім	або	деяким	обладнанням.	Семінари:	 	В	середині	квітня	проводиться	семінар	для	
практикантів,	де	ви	зможете	поспілкуватися	з	іншими	учасниками	програми.		
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Фермерські	сезони	в	Канаді:	
 Січень	–	березень	–	холодні	зимові	місяці.	На	тваринницьких	фермах	в	цей	час	–	отелення.	

Зернові	фермери	планують	наступний	рік	
 Квітень	–	фермери	готують	с/г	техніку	для	посівного	сезону..	Якщо	зима	була	сухою,	посівні	

роботи	можуть	розпочатися	вже	в	середині	квітня.	
 Травень	–	посівні,	зведення	парканів,	робота	з	худобою	
 Червень	–	зрощення,	розпилювання.	Випас	худоби	
 Липень	–	випас	худоби.	Більшість	практикантів	мають	відпустку	в	липні	
 	Серпень	та	вересень	–	збір	урожаю.	Зазвичай	закінчується	в	кінці	вересня	
 Жовтень	 та	 листопад	 –	 культивація,	 зорювання,	 загальні	 роботи.	 Польові	 роботи	

продовжуються	до	перших	заморозків.	Худобу	заганяють	в	стійла	
 Грудень	–	земля	зазвичай	вже	під	снігом.	Роботи	не	фермі	вже	небагато	

	
Відпустка:	три	тижні	неоплачуваної	відпустки,	яка	надається	не	раніше	ніж	через	6	місяців	

від	початку	стажування	за	попередньою	домовленістю	з	фермером.	Вихідні:	1,5	дні	на	тиждень	
(може	змінюватися	в	залежності	від	сезону).	

	
Розташування:	 більшість	 розміщень	 –	 це	 провінції	 Саскатчеван	 та	 Манітоба,	 є	 декілька	

місць	в	Альберті	та	інших	провінціях.		
	
Ввідний	семінар	‐	3	дні	в	Брендоні,	Манітоба,	семінар	є	обов’язковим.		
	
ВАРТІСТЬ	 ПРОГРАМИ:	 екв.	 2200	 дол.	 США	 +	 консульский	 збір	 (екв.	 150	 долл.	 США)	 +	

медичний	огляд	(приблизно	‐	5600	грн.)	+	авіапереліт	(приблизно	1000	‐	1200	доларів	США	в	
два	боки).		

Вартість	 страхування	 відраховується	 із	 зарплатні	 практиканта,	 становить	 близько	 									
400‐500	долл.	США	за	12	місяців.	

	
Термін	 оформлення	 документів	 складає	 від	3‐х	місяців,	 отже	якщо	Ви	 бажаєте	виїхати	в	

квітні	2017	року,	документи	мають	бути	подані	до	30	грудня	2016	року.	
	

Процес		подачі	документів:	
	

1) ви	проходите	інтерв’ю	з	представником	Міжнародного	центру	
2) отримуєте	на	імейл	лист	з	умовами	програми	та	анкетою	для	заповнення	
3) збираєте	 всі	 необхідні	документи	та	 сплачуєте	вартість	консультаційних	послуг	 (див.	

перелік	нижче)	
4) подаєте	ваш	пакет	документів	до	розгляду	одним	зі	способів:		а)	скануєте	та	відправляєте	

на	 doc@infoworld.com.ua	 або	 interinfocentre@gmail.com	 	 б)	 відправляєте	 кур’єрською	
службою	доставки	на	нашу	адресу,	в)	привозите	особисто	до	нас	в	офіс	

5) телефонуєте	нам,	щоб	перевірити,	чи	всі	документи	ми	отримали	
6) чекаєте	нашого	повідомлення	щодо	Вашого	розміщення	в	Канаді	та	подальших	інструкцій	

	
ОБОВ’ЯЗКОВІ	документи:	

 Підписаний	інформаційний	лист	щодо	умов	практики	в	Канаді	на	2017	рік	
 Заповнена	анкета	(друкована,	у	форматі	excel)	
 Автобіографія	(англійською	мовою)	
 Резюме	або	CV	(англійською	мовою).		
 Одна	 або	 дві	 рекомендації	 англійською	 мовою	 або	 з	 перекладом	 (пов’язані	 з	 сільським	
господарством)			
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 2	фото	формату	3,5	на	4,5	см	
 Для	студентів	‐	довідка	з	місця	навчання	(українською	мовою	+	переклад)		
 Для	випускників	‐	копія	всіх	дипломів	(без	додатків	з	оцінками)	та	довідка	з	місця	роботи	
(пов’язана	з	сільським	господарством,	українською	мовою	+	переклад.	
Є	обов’язковою	умовою).																	

 Копія	першої	сторінки	закордонного	паспорту	та	всіх	віз	
 Копія	прав	водія	міжнародного	зразка		
 Фотографії	з	попередніх	закордонних	практик	(ЗА	БАЖАННЯМ)	
 Підписаний	 договір	 про	 надання	 послуг	 (заповнюється	 в	 двох	 екземплярах,	 один	
залишається	у	практиканта).	

 Копія	квитанції	про	сплату	консультаційних	послуг	(400	грн.)	
	

!!!		Приклади	всіх	документів	можна	отримати	у	вашому	навчальному	закладі	або	
надіслати	нам	запит	електронною	поштою	!!!	

	
	

Зауважте!	
Канадці	 –	 дуже	 пунктуальні	 та	 відповідальні	 люди.	 Ви	 маєте	 бути	 присутнім	 на	

фермі/теплиці	 на	 початку	 робочого	 дня	 у	 вказаний	 час.	 Якщо	 призначено	 на	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 7	 годину	
ранку,	навіть	п’ятихвилинне	запізнення	рахується,	як	невідпрацьована	година.	Тож,	якщо	ферма	
розташована	на	деякій	відстані	від	місця	проживання,	виходьте	заздалегідь.		

Також	 СУВОРО	 забороняється	 користуватися	 мобільним	 телефоном	 під	 час	 роботи!	 Ви	 не	
можете:	 перевіряти	 час,	 відсилати	 СМС,	 слухати	 музику	 у	 навушниках,	 телефонувати	 або	
відповідати	на	дзвінки	протягом	робочого	часу.	Також	СУВОРО	забороняється	паління	під	час	
робочого	часу,	навіть	якщо	у	вас	перерва	і	вийшли	з	теплиці	на	вулицю.	

Якщо	Ви	у	анкеті	вказали,	що	не	палите,	а	після	прибуття	до	ферми	виявилося,	що	це	не	так,	
фермер	має	повне	право	звільнити	Вас,	навіть,	якщо	Ви	палите	у	вільний	час	у	відведеному	для	
цього	місці.	Тож,	будь‐ласка,	пишіть	в	анкетах	правдиву	інформацію.	Також,	всю	інформацію,	яку	
ви	 вказали	 в	 резюме,	 біографії	 та	 рекомендаціях	 буде	 перевірено	 Імміграційною	 службою	
Канади.	Тож,	 будь‐ласка,	 пишіть	в	анкетах	правдиву	 інформацію	та	подавайте	виключно	
оригінальні,	правдиві	документи.	

	
Також	ви	не	маєте	права	обговорювати	дії	фермера	або	його	родину	з	іншими	практикантами	на	
цій	або	іншій	фермі,	навмисно	затягувати	виконання	наданих	завдань,	не	з’являтися	на	роботу	
без	 попередження.	 В	 той	 же	 час,	 прохання	 сповіщати	 щодо	 випадків	 несвоєчасної	 виплати	
стипендії,	щодо	неналежних	умов	проживання,	харчування	тощо.	

Зауважте	 також,	 що	 практикант	 не	 має	 права	 самостійно	 ремонтувати	 будь‐яке	
обладнання	 на	 фермі	 без	 попередньої	 згоди	 фермера.	 Також	 потрібно	 питати	 дозволу	 на	
встановлення	Інтернету,	якщо	ви	запрошуєте	друзів	чи	знайомих	на	вихідні.	Якщо	практикант	
проживає	 в	 родині	 фермера,	 він	 має	 питати	 дозволу	 на	 користування	 комп’ютером	 фермера,	
користування	кухнею	для	приготування	їжі.		

	
	Я____________________________________________(ПІБ),	ознайомлений	з	умовами	та	вимогами	програми	

стажування	в	Канаді	на	2017	рік,	прочитав	(ла)	та	зрозумів	(ла)	зміст	програми	повністю.	
	
	
Дата	________________	 	 	 Підпис	__________________	


