За програмата
Програмата Work & Travel УСА е програма за меѓународна културна размена -Exchange Visitor
Program. W&Т програмата на студентите од целиот свет им нуди можност во текот на летните
месеци да престојуваат во САД, да запознаат различни култури, американскиот начин на живот, да
стекнат нови пријатели и да го усовршат англискиот јазик. Со цел да обезбедат финансиски
средства за престојот во САД, учесниците на програмата работат кај работодавци од САД
студентски работи од областа на туризмот, угостителство, трговија и сл.

ОПЦИИ НА WORK AND TRAVEL ПРОГРАМАТА:
ОПЦИЈА 1 – JOB PLACEMENT
Работна понуда во САД обезбедува Спонзор организацијата.
Со програмата е опфатено:










обезбедување работна понуда
обезбедување на понуда за повратна авио карта
здравствено осигурување
Документ ДС-2019
СЕВИС документ (И-901)
информации и формулари за добивање ССН (Social Security Number)
онлине курс по англиски јазик
инструкции за патување до работодавецот
обезбедување поддршка во текот на траењето на програмата (бесплатен дежурен сервис
телефон, информатор за учесниците на програмата и сл).

ОПЦИЈА 2 – SELF PLACEMENT
Работната понуда во САД ја обезбедува учесникот на програмата.
Програмата опфаќа:








проверка на работната понуда обезбедена од учесникот на програмата
обезбедување понуда за повратен авио билет
здравствено осигурување
Документ ДС-2019
СЕВИС документ (И-901)
формулар за добивање социјален број (ССН)
поддршка за време на траењето на програмата (бесплатен дежурен сервис телефон,
информатор за учесниците на програмата и сл)

Напомена: Обезбедената работа мора да биде во согласност со регулативата на Стејт
департмент.
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26 Work & Travel сезона



11.000 Work & Travel студенти



Обезбедуваме авио билети по поволни цени



Обезбедуваме работа и сместување



Даваме максимална 24/7 подршка во текот на програмата



Сите вработени во агенцијата биле учесници на програмата Work& Travel USA



Имаме наши претставништва во Србија,

ПРИЈАВУВАЊЕ
ПРИЈАВУВАЊЕ
Заинтересираните кандидати треба да пополнат
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

пријава во писмена форма
потврда за редовен студент
фотокопија од пасош.(валидност на пасош минимум 6 месеци од влезот во САД)
индекс на увид,
фотокопија од претходни американски визи
една фотографија пасошки формат и
уплатa од 3000,00 ден.
Сите податоци од пријавата мора да бидат точни и читко напишани (внесените податоци
се пренесуваат на формуларот ДС- 2019, врз основа на кој се добива Ј-1 виза). За
точноста на податоците кандидатот одговара морално и материјално.

Доколку студентот направил грешка во внесувањето на своите лични податоци Спонзорот
наплатува по 25 УСД за повторно принтање и издавање на нов ДС-2019.Спонзор организацијата го
задржува правото по потреба да побара и дополнителни документи.

ИНТЕРВЈУ И ОРИЕНТАЦИОНА ПРОГРАМА
За сите студенти пријавени на програмата задолжително е интервју на англиски јазик. Во текот на
интервјуто се утврдува нивото на знаење на англиски јазик и исполнување на условите за учество
на W&T програмата.
Онлајн ориентационата програма е задолжителна и следи после добивањето на работна понуда, а
пред издавањето на документот ДС-2019. Информацијата за ориентационата програма студентите
ја добиваат директно од од Спонзорот на програмата и имаат обврска според регулативата на
Стејт Департмент да ја следат во целост пред визирање. Кандидатите кои веќе учествувале на
W&Т УСА програмата, мора повторно да ја следат онлајн ориентацијата.
Со цел навремено да ги извршуваат обврските кои се однесуваат на ориентационата програма,
кандидатите се должни редовно да ја проверуваат својата еле ктронска пошта.
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РАБОТНА ПОНУДА
ОПЦИЈА 1 – (Job Placement)
ВИДОВИ НА РАБОТА И ЛОКАЦИИ:
Учесниците на W&Т УСА програмата можат да работат студентски сезонски работи во туристички
центри ширум САД (забавни и национални паркови, хотели, ресторани, продавници). Од
учесниците на програмата се очекува да бидат одговорни, совесни, вредни, сериозни и
флексибилни.
Добивањето на конкретна работна понуда многу зависи и од самиот учесник на програмата
(познавањето на англиски јазик, работното искуство, знаењата и вештините кои ги поседува,
датумите на заминување и периодот на работниот дел на програмата) но најмногу од потребата на
работодавецот во САД. Конечната одлука за прием на кандидатот на конкретна рабтна понуда ја
дава работодавецот.

СМЕСТУВАЊЕ
ОПЦИЈА 1 (Job Placement)
Сместувањето може да биде обезбедено од страна на работодавецот, а може и да не биде.Во
секоја работна понуда се наоѓаат информации за условите и цената на сместувањето.
Информациите за сместувањето се наоѓаат во рамките на работната понуда (услови и цена на
сместувањето за студентите за кои работодавецот обезбедил сместување т.е инструкции за
наоѓање на сместување кои ги дава работодавецот или Спонзор организацијата за студенти за кои
самиот работодавец не може да обезбеди сместување). Доколку студентот сам бара сместување,
мора да ја достави точната адреса на сместувањето во агенција, пред визирање.
Сместувањето е скромно и подразбира повеќекреветни соби, со купатило а понекогаш и кујна.
Цената на сместувањето зависи од повеќе фактори. Сместувањето може да биде бесплатно или
да се наплатува во висина до 100-120усд неделно. Плаќањето на сместувањето најчесто се
регулира со одбивање на трошоци за сместување од заработката. Некои работодавци бараат од
студентите за сместувањето да уплатат депозит.
Како да се подготвите за интервју со работотавецот
Добивањето на конкретна работна понуда многу зависи и од самиот учесник на програм ата
(познавањето на англиски јазик, работното искуство, знаењата и вештините кои ги поседува,
датумите на заминување и периодот на работниот дел на програмата) но најмногу од потребата на
работодавецот во САД. Конечната одлука за прием на кандидатот на кон кретна рабтна понуда ја
дава работодавецот.
Кога имте интервју со работодавец,подгответе се, информирајте се за компанијата, читајте
искуства на претходни студент што работеле таму.





облечете се скромно (без тренерки и без провокативна облека)
вежбајте го англискиот јазик
дојдете на време, Работодавците не сакаат доцнења
Бидете свои..

Забранети работи
Видовите на работи кои НЕ се прифаќаат за учество на W&Т програмата се наоѓаат на сајтот на
агенцијата.
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Визирање
Учесниците на W&Т УСА програмата добиваат Ј-1 виза (Exchange Visitors Visa). Оваа виза
овозможува работа во угостителство и туризам, во траење од најмногу 4 месеци и 1 месец
туристички престој во САД (по завршување на работниот дел на програмата) доколку Конзулатот
на САД не услови друго. Барањето го поднесува самиот студент и задолжително мора да се појави
лично на интервју во државата кадешто студира и има дозвола за привремен пре стој. Во агенција
ќе ги добиете сите потребни документи кои се однесуваат на програмата и целта на престојот во
САД. Списокот на документи кои треба да се обезбедат ќе го добиете од НАРОМ ТРАВЕЛ по пат
на и-мејл
Напомена: Закажувањето термин за визирање, процедурата за визирање како и одобрувањето на
виза се исклучиво во надлежност на Конзуларното одделение на САД.

ДС-2019
Документот ДС-2019 е документ кој го издава Спонзор организацијата од САД, врз основа на кој
учесникот на програмата добива Ј-1 виза. При влегувањето во САД, документот ДС-2019, мора да
стои во пасошот, и во таа прилика да биде заверен.
Учесниците на програмата можат да работат во САД исклучиво во период кога ДС-2019 е валиден.
Спонзор организацијата го одредува датумот на почеток на важење на ДС-2019 врз основа на
датумот запишан на пријавата и регулативата на US Department of State.

СЕВИС (Student and Exchange Visitor Information System)
Документот СЕВИС (I-901) мора да се приложи со останатата документација при предавањето на
молбата за добивање виза и молбата нема да биде разгледана без овој документ.
Цената за обработка на податоците СЕВИС (I-901) изнесува 35УСД и се наплатува според
инструкциите добиени во агенција.
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ЦЕНОВНИК



2019 ЦЕНА НА ПРОГРАМАТА



Опција 1 JOB PLACEMENT: 1.395$
I rata -200$ +35$ SEVIS
I I rata -1.195$



Опција 2 SELF PLACEMENT: 995$
I rata -200$ +35$ SEVIS
I I rata -795$



Трошоци за пријавување 3000 денари
Напомена: Само во октомври попуст-1245УСД за Job Placement и 995USD за Self
Placement. Студентите кои веќе учествувале на програмата W&Т USA преку Наром Травел,
имаат дополнителен попуст од 50$, без оглед кога се пријавиле.

ДИНАМИКА НА ПРОГРАМАТА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА



запознавање со програмата
утврдување на исполнувањето на условите за
учество на програмата

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА




доставување на документација
плаќање на трошоците на пријавување
интервју на англиски јазик креирање на онлајн профил во системот на Спонзорот и
пополнување на онлајн апликацијата

ПРВА РАТА


максимум до две недели од пријавување
(по уплатена прва рата се добива увид во
базата на работодавци)

РАБОТНА ПОНУДА







аплицирање за работа од базата на работи
преку онлајн профилот
Интеракција на
студентите и работодавците заради избор на
работа и кандидати
аплицирање на Skype интервју или Job Fair
потпишување на работна понуда

ВТОРА РАТА




максимум недела дена по потпишувањето на
работна понуда
онлајн ориентација
по уплатената втора рата и ислушана и
изгледана онлајн ориентација, Спонзорот го
испраќа документот ДС-2019 и СЕВИС, кои
се неопходни за визирање

АВИО КАРТА




агенцијата испраќа најповолни понуди за
авио карта
се препорачува картата да се купи што е побрзо заради пониска цена
картата да се купи исклучиво по визирањето, освен ако истата не е рефундабилна во
случај на недобивање виза

ВИЗИРАЊЕ




Инструкции за визирање
пополнување на формуларот ДС-160 и уплата за такса за виза
закажување термин за визирање

ЗАМИНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА





Инструкции за визирање
информатор за учесниците на програмата
програма за патување
патување

ПРЕСТОЈ И ВРАЌАЊЕ





аплицирање за добивање социјален број (ССН) и регистрација во СЕВИС систем
редовно ажурирање на податоците во СЕВИС систем
Редовна комуникација со Спонзорот и агенцијата
враќање по истекувањето на визата

ПОВРАТОК НА ДАНОК



обработка на доставената документација
информирање за износот за платен данок кој студентот може да го добие назад

Документи

Како да се пријавите на Job Placement option
Со пријавата за програмата задолжително се доставуваат и следните документи:






потврда за платени трошоци за пријавување ,
1 фотографија пасошки формат,
потврда за редовен студент (оригинал ), и преведена од судски преведувач,
копија од првата страна на пасошот,
копии од претходни визи за САД (доколку ги имате)

Како да се пријавите на Self Placement option
Со пријавата за програмата задолжително се доставуваат и следните документи:







потврда за платени трошоци за пријавување ,
1 фотографија пасошки формат,
потврда за редовен студент (оригинал ), и преведена од судски преведувач,
копија од првата страна на пасошот,
копии од претходни визи за САД (доколку ги имате)
Work Employment agreement пополнет и потпишан од работодавецот и кандидатот

Важни документи за патување
Пред патување проверете дали во рачниот багаж сте спакувале:


Пасош



Документ ДС-2019



Авио карта



Работна понуда

Задолжително направете копија од:


ДС-2019



Ј1 визата и



пасошот

И чувајте ги одвоени од оригиналот!!!
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УСЛОВИ ЗА ЗА УЧЕСТВО НА ПРОГРАМАТА
Право на учество на програмата имаат само редовни СТУДЕНТИ, со уредно заверен
семестар, кои редовно полагаат испити и ги исполнуваат следните услови:
1. имаат најмалку 18, а најмногу 28 години
2. зборуваат англиски јазик во мера потребна за комуникација
3. да се толерантни, флексибилни, одговорни, прилагодливи, совесни, вредни….
Напомена: Критериумите за добивање Ј-1 виза зависат од регулативите на програмата и
конзулатот на САД.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОГРАМАТА
ИНТЕРВЈУ И ОРИЕНТАЦИОНА ПРОГРАМА
За сите студенти пријавени на програмата задолжително е интервју на англиски јазик. Во текот на
интервјуто се утврдува нивото на знаење на англиски јазик и исполнување на условите за учество
на W&Т програмата.
Онлајн ориентационата програма е задолжителна и следи после добивањето на работна понуда, а
пред издавањето на документот ДС-2019. Информацијата за ориентационата програма студентите
ја добиваат директно од од Спонзорот на програмата и имаат обврска според регулативата на
Стејт Департмент да ја следат во целост пред визирање. Кандидатите кои веќе учествувале на
W&Т УСА програмата, мора повторно да ја следат онлајн ориентацијата.
Со цел навремено да ги извршуваат обврските кои се однесуваат на ориентационата програма,
кандидатите се должни редовно да ја проверуваат својата електронска пошта.

ЗАРАБОТУВАЧКА
Според прописите на САД, загарантираната најниска заработувачка е 7.25 УСД/ 1 час р абота.
Саатнината може да биде и пониска од загарантираниот минимум доколку работното место
подразбира задолжително добивање бакшиш (tips).
Студентите работат во просек 30-40 часа неделно. Дозволено е прекувремена работа кај истиот
работодавец, доколку има потреба за тоа. Исто така, студентите имаат можност и право, со Ј-1
визата и ДС-2019, покрај работата која ја добиле од Спонзорот да пронајдат и друга работа која
мора да биде одобрена од страна на Спонзор организацијата, но мораат да запомнат дека
работата која ја добиле преку Спонзорот е на прво место и најважна. Повеќето студенти ја
користат оваа можност, и на тој начин остваруваат поголема заработувачка. Прекувремена работа
како и можноста за добивање на втора работа не се гарантира со програмата.
Работодавците платите ги исплаќаат неделно или на две недели, што значи дека студентот треба
да очекува да понесе околу 500-700 УСД, за покривање на трошоците до првата плата.

ВИЗА
Учесниците на W&Т УСА програмата добиваат Ј-1 виза (Exchange Visitors Visa). Оваа виза
овозможува работа во угостителство и туризам, во траење од најмногу 4 месеци и 1 месец
туристички престој во САД (по завршување на работниот дел на програмата) доколку Конзулатот
на САД не услови друго. Барањето го поднесува самиот студент и задо лжително мора да се појави
лично на интервју во државата кадешто студира и има дозвола за привремен престој. Во агенција
ќе ги добиете сите потребни документи кои се однесуваат на програмата и целта на престојот во
САД. Списокот на документи кои треба да се обезбедат ќе го добиете од НАРОМ ТРАВЕЛ по пат
на и-мејл
Напомена: Закажувањето термин за визирање, процедурата за визирање како и одобрувањето на
виза се исклучиво во надлежност на Конзуларното одделение на САД.

ДС-2019
Документот ДС-2019 е документ кој го издава Спонзор организацијата од САД, врз основа на кој
учесникот на програмата добива Ј-1 виза. При влегувањето во САД, документот ДС-2019, мора да
стои во пасошот, и во таа прилика да биде заверен.
Учесниците на програмата можат да работат во САД исклучиво во период кога ДС-2019 е валиден.
Спонзор организацијата го одредува датумот на почеток на важење на ДС-2019 врз основа на
датумот запишан на пријавата и регулативата на US Department of State.

СЕВИС (Student and Exchange Visitor Information System)
Документот СЕВИС (I-901) мора да се приложи со останатата документација при предавањето на
молбата за добивање виза и молбата нема да биде разгледана без овој документ.
Цената за обработка на податоците СЕВИС (I-901) изнесува 35УСД и се наплатува според
инструкциите добиени во агенција.
СЕВИС е американски систем за евиденција и следење на учесниците на Exchange Visitor
Program, за време на престојот во САД.
Секој учесник на програмата е должен
-Во рок од 5 дена по влегувањето во САД да се регистрира на СЕВИС.
-На секои 30 дена да ги ажурира своите податоци во СЕВИС системот (според инструкциите
добиени од Спонзир организацијата)
– повторно да се логира на СЕВИС системот и ги запише новите податоци во случај на промена на
работно место или сместување.
Санкциите за непочитување на СЕВИС процедурта се: укинување на визата и порано враќање во
матичната земја.

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
Здравственото осигурување го обезбедува Спонзор организацијата од САД.
Сите учесници на Work & Travel програмата мораат да бидат здравствено осигурани за време на
престојот во САД, т.е за време на валидноста на документот ДС-2019. Пред патување сите
учесници на програмата од Спонзорот преку имејл добиваат полиса на осигурување и сите
информации за истото. Станува збор за посебно здравствено осигурување за учесниците на Work
& Travel програмата во согласност со регулативата на Стејт Департмент. При посета на обичен
преглед се наплатува 50УСД како партиципација и 250УСД за Emergency room освен ако не е
поинаку одлучено..
За време на туристичкиот престој кој трае 30 дена по истекот на работниот дел на програмата,
студентите немаат обврска да бидат здравствено осигурани, но сепак со оглед на висината на

трошоците за лекување во САД, доколку студентот останува во САД во тој период, се препорачува
да се осигура. Ги советуваме сите учесници на програмата пред патувањето да си направат
лекарски и стоматолошки преглед.
Здравствената состојба на кандидатите не се проверува, но се подразбира кандидатите да се
здрави и работно способни.
Сите болести појавени пред патувањето, како и хронични болести НЕ се покриваат со
здравственото осигурување.

ОТКАЖУВАЊЕ ОД УЧЕСТВО НА ПРОГРАМАТА










Доколку студентот откаже учество на програмата во рок од повеќе од 6 недели (опција 1)
односно 4 недели (опција 2) пред утврденото поаѓање, ќе му биде вратен уплатениот износ
на име втора рата намален за 200 УСД.
Доколку откажувањето на програмата биде извршено во рок пократок од 6 недели (опција 1)
односно 4 недели (опција 2) пред почетокот на програмата, студентот губи право на враќање
на уплатениот износ..
Доколку студентот откаже учество на програмата по добивање на американската виза, губи
право на враќање на уплатениот износ и задолжително треба да го врати формуларот ДС 2019.
Доколку работната понуда не одговара на условите од програмата или не биде потврдена од
страна на Спонзорот, на студентот ќе му биде вратен уплатениот износ намален за 100 УСД.
(опција 2)
Доколку се утврди дека работната понуда е фиктивна, учесникот на програмата губи право на
враќање на уплатениот депозит (опција 2)
Доколку студентот не добие виза, му се враќа уплатениот износ уплатен на име втора рата
под услов студентот да го врати документот ДС-2019, да достави одбиеница и да го приложи
пасошот на увид.
Трошоците за пријавување,СЕВИС трошоците и таксата за виза се неповратни,

Напомена: Спонзор организацијата задржува право за евентуални измени на условите за
откажување учество на програмата, и учесникот да го извести пред потпишување на работната
понуда.
За откажување учество на програмата кандидатите се должни да ја известат агенцијата во
писмена форма.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ И ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА





Доколку учесникот на програмата своеволно го раскине договорот со работодавецот или не ги
исполнува своите работни обврски ќе биде авт оматски откажан од програмата и веќе нема да
има право на работа во САД и ќе мора да се врати во својата земја.
Доколку студентот не ги почитува правилата на програмата, може да биде отстранет од
програмата, без право на рефундација, со депортација.
Доколку со работодавецот постојат реални проблеми учесникот на програмата има обврска
за тоа веднаш да го извести Спонзорот преку бесплатниот телефон кој е на располагање 24
часа или преку и-мејл.
Доколку учесникот на програмата не ја почитува СЕВИС процедурата и не контактира
најмалку еднаш месечно со Спонзорот организацијата во САД, ќе му биде укината визата и
мора да се врати во земјата.

Напомена: Ги молиме учесниците на програмата да внимателно ги прочитаат Општите услови на
патување на Наром Травел кој се составен дел од Work & Travel УСА програмата.

Враќање на данокот од САД
Во текот на вашиот престој во САД на WORK & TRAVEL програмата, студентите плаќаат данок
на американската даночна власт. Судентите кои се на оваа програма плаќаат помали износи на
данок,одколку американските државјани.



Даноците кои на студентите автоматски им се одбиваат од платата се: Federal, State, Local.
Даноците кои студентите не треба да ги плаќаат додека се на програмот се: Social Security,
Medicare, FICA итн.

Пресметката на заработката и платените даноци се врши на крајот на календарската
година.Студентите имаат право на повраток на делот од парите кои се однесувааат на даноците
кои ги платиле додека работеле во САД. Износот кој се враќа се пресметува врз основа од
вкупната заработка за време на работниот период и платениот данок. Значи,одкога студентите ќе
се вратат во својата земја,имаат можност да аплицираат за повраток на овој данок.
Бидејки,фискалната година во САД завршува на 31.12. секоја година,препорака е процедурата да
не се започнува пред Јануари наредната година.
Не е можно да се аплицира преку повеќе агенции,како и промена на агенција одкога ќе започне
процесот за повраток на данокот.Затоа ,пред да се започне со аплицирање потребно е да се
провери кои се разликите и кои се предностите ,маните,за да се аплицира преку една или преку
друга агенција.
Постапката е едноставна.Најдобро е да најпрвин ги пратите документите кои ги
поседувате(последни pay чекови,или W2 форми) на нашиот
мејл vrakanjenadanok@naromtravel.com.mk,и ние ќе ви пратиме пресметка која не се наплаќа.
Потоа,ако се согласувате со пресметката ,ќе ви бидат пратени документи кои ќе треба да ги
пополните и скенирани да бидат пратени на нашиот мејл.
За сите прашања ,ви стоиме на располагање.


Македонија – vrakanjenadanok@naromtravel.com.mk +38970402031
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26 Work & Travel сезона



11.000 Work & Travel студенти



Обезбедуваме авио билети по поволни цени



Обезбедуваме работа и сместување



Даваме максимална 24/7 подршка во текот на програмата



Сите вработени во агенцијата биле учесници на програмата Work& Travel USA



Имаме наши претставништва во Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија

