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Co je FLEX?

Program pro 
středoškoláky z Evropy a 

Asie sponzorovaný 
americkou vládou.  

Má 26 000 absolventů ze 
17 zemí. Letos se připojují 

další tři státy. 

Poskytuje studentům 
stipendia na základě 
jejich dovedností, aby 

mohli strávit rok v USA, 
bydlet v hostitelské 

rodině a studovat na 
střední škole.

Vznikl v roce 1992 pro 
bývalý Sovětský svaz, řídí 
ho a financuje Odbor pro 

vzdělávací a kulturní 
záležitosti Ministerstva 

zahraničí USA. 
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Kdo se může hlásit?

• občané České republiky 
• studenti prvních a druhých 

ročníků střední školy nebo 
odpovídajícího ročníku na 
víceletém gymnáziu 

• narození mezi 15. 7. 2001 a 
15. 7. 2004 

• dobře se učí a dorozumí se 
anglicky 

• splňují podmínky pro udělení 
víza pro výměnné pobyty 

• nežili v USA víc jak 90 dní v 
posledních pěti letech
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• FLEX vybízí zdravotně postižené 
středoškoláky, aby se ucházeli o 
stipendium.  

• Mohou studovat také ve třetím ročníku 
střední školy. 

• Každý rok jich ze všech zemí, kde FLEX 
působí, vyjíždí do USA přibližně dvacet. 

• Studenti, kteří mají nějaké zdravotní 
postižení, absolvují před příjezdem do 
hostitelské rodiny zvláštní školení ve 
specializované organizaci. 

Studenti se zdravotním 
postižením



Co FLEX stipendistům platí? 

Cestu z místa bydliště 
v Česku do USA a 

zpět. Zdravotní 
pojištění (mimo zubní 
péči a péči spojenou s 

chronickým 
onemocněním).

Měsíční kapesné na 
základní osobní 

potřeby a 
společenské aktivity.

Umístění v prověřené 
hostitelské rodině, 
studium na střední 

škole v místě bydliště.

Školení před 
odjezdem do USA a 

návratem domů.

Aktivity programu 
FLEX v místě pobytu 

v USA.

Podpora projektů 
absolventů, které 

chtějí uskutečnit po 
návratu domů.



Co FLEX nehradí?

Pořízení pasu
Osobní útratu 
mimo měsíční 

kapesné

Náklady na 
nadměrná 
zavazadla

Náklady na vlastní 
telefon a internet
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Jak probíhá výběr 
stipendistů?

• 1. kolo: on-line přihláška na 
ais.americancouncils.org/flex 
do 31. října 

• 2. kolo v Praze nebo Brně: 
informační schůzka pro 
studenty a rodiče, test z 
angličtiny, tři eseje na místě, 
individuální pohovor, vyplnění 
podrobné přihlášky do 14 dnů 

• vyhlášení deseti českých 
stipendistů v dubnu-květnu 

• školení v červnu nebo červenci, 
odlet do USA v srpnu nebo září

http://ais.americancouncils.org/flex
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Kam se dostanu, když 
stipendium vyhraju?

• dobrovolnické hostitelské 
rodiny ve všech státech 
USA 

• častěji malá města, 
venkov 

• dvě pětiny stipendistů míří 
na Středozápad 

• třetina stipendistů žije v 
Michiganu, Texasu, 
Kalifornii, Wisconsinu 
nebo Washingtonu 
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Jak na on-line přihlášku?
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Facebook: FLEX Czech Republic; 
FLEX Program 

Instagram: flexczechia; flexprogram 

Twitter: @FLEXprogram 

Web: www.discoverflex.org  

Email: czechia@americancouncils.eu 

Telefon: 605 187 451

Kde získám víc informací? 

http://www.discoverflex.org/
mailto:czechia@americancouncils.eu

