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Інформаційний лист щодо умов стажування

в США за програмою WISE на 2018 рік

Програма WISE пропонує виробниче стажування в сільському господарстві: садівництво,
тваринництво, змішані ферми (тварини та польові культури), механізація. Термін стажування
зазвичай складає від 9 до 12 місяців.
Перелік можливих типів розміщень

Ферма з виробництва овечого сиру, Коннектикут. Близько 600 овець та 10 корів.
Загальні обов’язки: догляд за новонародженими ягнятами, доїння. виробництво сиру та
йогуртів, допомога при обробці м’яса та фермерський ринок. Проживання у будинку разом з
господарями, окрема кімната. Щомісячна стипендія складатиме $1,300 (із розрахунку 45
робочих годин на тиждень, харчування безкоштовне).
Кавова ферма, Гаваї. Стипендія складає $1300.00 на місяць із розрахунку - 44 робочих
години на тиждень. Розклад може змінюватися у бік збільшення кількості робочих годин в
залежності від потреб компанії. Після закінчення стажування компанія виплачує бонус, сума
якого залежить від особистих досягнень, відношення та мотивації практиканта протягом року.
Ферма з вирощування м*ясних порід корів, Вісконсін. Загальні обов’язки: догляд
за телятами, відгодівля, прибирання, роботи на тракторі, у майстерні (ремонт обладнання),
допомога у магазині. Близько 55 годин роботи на тиждень, підйом о 5 ранку. Проживання
(кімната на двох осіб, загальна кухня та душова кімната) та харчування безкоштовне.
Стипендія складає 1250 дол. на місяць, екстра години роботи оплачуються окремо
Квіткова ферма, теплиці, Пенсильванія (хризантеми та пуансетії) Стипендія –
7,25 $ за годину, близько 60 годин на тиждень. Вартість проживання – 215 $ на місяць.
Фруктова ферма, Пенсильванія (яблука, груші, персики, сливи, абрикоси)
Стипендія – від 7,5$ за годину, близько 55 робочих годин на тиждень, після
випробувального терміну збільшення стипендії до 9 $. Вартість проживання – 70$ на
тиждень.
Овочева ферма, Майн (гарбузи, полуниця, огірки, кукурудза, перець, помідори)
Стипендія - 1200 $ на місяць (із розрахунку 50 робочих годин на тиждень, понаднормові
години оплачуватимуться окремо за мінімальною або підвищеною ставкою згідно
законодавства), проживання безкоштовне
Овочева ферма, Мериленд (полуниця, смородина, огірки, кукурудза, перець)
Стипендія – 1480 $ на місяць (із розрахунку 48 робочих годин на тиждень), проживання та
харчування безкоштовно.
Змішана ферма, Айова (кукурудза, соя, попкорн та свиноферма).
Загальні обов’язки: землеробство, внесення добрив, збирання врожаю, транспортування
зерна, керування зернонавантажувачами, водіння траків, частково – допомога на
свинофермі, догляд та годівля. Стипендія – 1400 $ (із розрахунку 48 робочих годин на
тиждень), понаднормові години сплачуються за погодинною ставкою, безкоштовне
проживання харчування.
Бджільництво, Флорида
Стипендія – 12 $ на годину, безкоштовне проживання.
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Вимоги до кандидатів:





Сільськогосподарська освіта або 5 років підтвердженого досвіду у сільському
господарстві
Вік від 18 до 29 років
Середній рівень володіння англійською (Ви маєте розуміти і відповідати на питання, що
стосуються Вашого досвіду роботи, або будь-якої іншої сфери)
Практичний досвід у сільському господарстві (практика або робота на домашній фермі
тощо)

Вартість програми складає екв. 1700 долл. США + вартість візи (160 долл. США) + авіа
переліт (приблизно 1000 долл. в два боки)

!!! Вартість страхування включено до загальної вартості програми. Страхування передбачає
так звану «франшизу». Це означає, що сума за лікування до 150 доларів за медичні послуги
сплачується практикантом особисто. Вартість лікування, медичного обстеження та інш., вища за
150 долл. сплачується страховою компанією !!!
Процес подачі документів:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ви проходите інтерв’ю з представником Міжнародного центру
отримуєте на свій імейл лист з умовами програми та анкетою для заповнення
збираєте всі необхідні документи та сплачуєте консультаційні послуги (див. перелік нижче)
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
телефонуєте нам, щоб перевірити, чи всі документи мі отримали
чекаєте нашого повідомлення про те, що документи прийняті до розгляду у США
отримуєте розміщення з США
сплачуєте у США перший внесок, який входить до загальної вартості програми –
790 дол. (включно з вартістю реєстрації в системі SEVIS), ви отримаєте рахунок на оплату з
реквізитами американської компанії) (У ВИПАДКУ ВІДМОВИ У ВІЗІ ПОВЕРТАЄТЬСЯ 300$)
чекаєте нашого повідомлення з датою інтерв’ю у посольстві.

Зауважте: контракти не лежать у нас на столі, очікуючи того, хто буде згодний їхати. Навпаки,
це саме фермер обирає вашу анкету з декількох інших, тож, для того, щоб ми змогли
забезпечити розміщення для Вас, Ви маєте надати ПОВНИЙ пакет документів.
ОБОВ’ЯЗКОВІ документи:

Підписаний інформаційний лист щодо умов практики в США за програмою WISE на 2018
рік (ви його зараз читаєте)
Заповнена анкета

Автобіографія (англійською мовою)

Резюме або CV (англійською мовою).

Одна або дві рекомендації англійською мовою або з перекладом
2 фото формату 3,5 на 4,5 см

Для студентів - довідка з місця навчання (українською мовою + переклад)
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Для випускників - копія всіх дипломів (без додатків з оцінками): та довідка з місця роботи
(українською мовою + переклад), пов’язана з сільським господарством, є обов’язковою
Копія першої сторінки закордонного паспорту та всіх віз
Копія прав водія міжнародного зразка (якщо є)

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 (200 грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!! Приклади всіх документів можна отримати у вашому навчальному закладі або
надіслати нам запит електронною поштою !!!
Додаткова інформація для майбутнього практиканта

Американці – 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. 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 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 США WISE на 2018 рік, прочитав (ла) та зрозумів (ла) зміст програми повністю.
Дата ________________

Підпис __________________
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