Stany Zjednoczone
Program skierowany jest do:
• studentów uczelni rolniczych (aktualnie studiujących lub posiadających dyplomy
ukończenia takiej uczelni, nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem udziału
w programie) lub ich absolwentów, którzy mają min. 1 rok doświadczenia
zawodowego w dziedzinie objętej programem szkolenia
• oraz wszystkich zainteresowanych osób z minimum 5 letnim doświadczeniem
nabytym poza USA, które nigdy nie studiowały i nie posiadają dyplomu ukończenia
uczelni rolniczej.

Warunki uczestnictwa w programie:
1. grupa wiekowa: 18  28 lat
2. mieszkanie i wyżywienie gwarantuje gospodarz szkolący (odpłatnie)
3. minimalna stawka za godz. pracy 7,50 USD
4. należy oczekiwać 40 godzinnego tygodnia pracy (z możliwością pracy w
nadgodzinach, ale po uzgodnieniu z zatrudniającym)
5. program standardowy praktyk trwa od 3 do 12 miesięcy
6. wymagana znajomość języka angielskiego – poziom konwersacyjny
7. po zakończeniu programu uczestnik otrzymuje certyfikat odbycia praktyki
zawodowej w wybranej dziedzinie.
Wymagane dokumenty:
formularz aplikacyjny (wypełniany online)
kopia strony paszportu (zawierająca podstawowe informacje)
życiorys
listy referencyjne (od pracodawcy z dziedziny rolniczej oraz ze szkoły/uczelni)
1 aktualne zdjęcie
CV
kopia dyplomu ukończenia studiów (jeśli jest dostępny)  dyplom przetłumaczony na
język angielski
• zdrowie i medycyna (historia medyczna wypełniana na kwestionariuszu)
• zdjęcia z miejsca pracy
•
•
•
•
•
•
•
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Możliwość wyboru stażu w:
Gospodarstwa hodujące bydło (na mięso)
Opis:
Krowy  cielęta – karmienie bydła. Wielkość gospodarstw zależy od liczby sztuk bydła i
waha się od małych gospodarstw hodowlanouprawnych (50200 sztuk) do dużych (200
1000 sztuk) i wielkich /rancz/ (2001000 + i więcej). Mniejsze gospodarstwa
zlokalizowanych jest głównie na Środkowym Zachodzie, duże rancza znajduja się w
stanach zachodnich. Zdecydowana większość gospodarstw hodowlanych również uprawia
rośliny i zboża, dlatego większość studentów odbywających praktyki pracuje w polu.
Istnieje bardzo ograniczona liczba miejsc hodowli bydła bez uprawy zbóż.
Przykładowy zakres obowiązków:
ogólna pielęgnacja i karmienie, pomoc w wycieleniu, leczenie chorób i urazów, kastracja,
znakowanie bydła, sztuczne zapłodnienie, budowa ogrodzenia, budowa i naprawa sprzętu,
działania związane z uprawą roślin i zbóż.
Ważna uwaga!
Typowy termin rozpoczęcia stażu przypada na przełom stycznia i lutego oraz od grudnia.
Rozpoczynanie programu w innym terminie jest możliwe, lecz lwówczas iczba miejsc
docelowych na farmach jest ograniczona.
Gospodarstwa mleczarskie

Opis:
Wielkość gospodarstwa zależy od liczby sztuk bydła hodowanego na danej farmie i dla
małego, rodzinnego gospodarstwa wynosi (50150 krów), dla gospodarstw średnich jest to
odpowiednio (150400 krów), a dla dużych  ponad 400 sztuk mlecznych krów. Duże
gospodarstwa mają dojarnie, natomiast małe gospodarstwa mają albo dojarnie lub
systemy rurociągów udojowych (zwisających jak „prysznice”). Niektóre gospodarstwa
mleczne prowadzą jednocześnie uprawy roślin, jednak przez większość praktyk studenci
nie pracują w polu. Każde gospodarstwo może mieć inną specjalność (np. dotyczącą
dojenia, żywienia, genetyki, zdrowia stada lub ich kombinację), więc należy wskazać
obszar dla rozwoju swoich umiejętności, którym jesteś najbardziej zainteresowany.
Przykładowy zakres obowiązków:
praca przy dojeniu, wycielaniu, przygotowanie racji żywnościowych, leczenie chorób i
urazów, karmienie, sztuczne zapładnianie, praca w stodole, w budynku konserwacji i
naprawy sprzętu rolniczego.
Ważna uwaga!
Typowy okres stażu wynosi 612 miesięcy i rozpoczyna się w różnych porach w roku.
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Gospodarstwa hodowli koni

Opis:
Istnieje duża specjalizacja farm w ofercie stażów przy koniach. Są gospodarstwa, w
których program odbywania stażu obejmuje konie wyścigowe, albo konie wykorzystywane
dla
przyjemności
lub
konie
szkolone
najbardziej
profesjonalną
metodą
zachodnioamerykańską.
Większość stażów nie obejmuje jazdy na koniach. Każde z oferowanych miejsc jest wysoce
specjalistyczne (np. stadnina koni, wyścigi koni rasowych, technika i metody ujeżdżania
lub szkolenie według stylu zachodnioamerykańskiego itp.), należy zatem wskazać obszar
tematyczny, którym jesteś najbardziej zainteresowany.
Przykładowy zakres obowiązków:
Praca przy źrebieniu, ogólna pielęgnacja i karmienie koni, przygotowanie racji
żywnościowych, leczenie chorób i urazów, sprzątanie i dbałość o utrzymanie porządku
przy koniach, przygotowanie zwierząt do sprzedaży, praca przy konserwacji i naprawie
sprzętu rolniczego.
Ważna uwaga!
Typowy okres stażu wynosi 612 miesięcy i rozpoczyna się w różnych porach roku.

Gospodarstwa hodowli trzody chlewnej
Opis:
Działania ograniczające przy hodowli, proszenie i czynności popołogowe. Niektóre farmy
trzody chlewnej posiadają w ramach swojej działalności również uprawę roślin, jednak
w większości miejsc obywania stażu, studenci nie pracują w polu. Na wielu farmach
studenci biorą udział we wszystkich czynnościach gospodarczych, w dużych
gospodarstwach istnieje rozdzielenie obowiązków.
Przykładowy zakres obowiązków:
Ogólna opieka i karmienie zwierząt, czyszczenie, leczenie chorób i urazów, czynności
dotyczace sztucznego zapłodnienia, kastracja, konserwacja i naprawa sprzętu rolniczego,
branie udziału w pracach zwiazanych ze sprzedażą zwierząt.
Ważna uwaga!
Typowy okres stażu wynosi 6  2 miesięcy i rozpoczyna się w różnych terminach w ciągu
roku.
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Gospodarstwa uprawy roślin

Opis:
Gospodarstwa uprawiające rośliny w cyklu całorocznym takie jak: kukurydza, soja, buraki
cukrowe, ziemniaki, fasola jadalne itp. Małe gospodarstwa, uprawiajace pszenicę, owies,
jęczmień, lucernę, posiadające łąki przeznaczone tylko pod siano itp. Rozmiary tych
gospodarstw wahają się od małych (5002000 ha), średnich (20005000 ha) do dużych
(5000 i więcej ha), z bardzo zróżnicowanym parkiem maszynowym, przystosowanym do
ich wielkości. Maszyny są w różnym wieku i wymagają nierzadko naprawy. Niektóre
gospodarstwa zajmujące się uprawą roślin i/lub zbóż mają także u siebie zwierzęta
hodowlane.
Przykładowy zakres obowiązków:
przygotowanie gleby, stosowanie nawozów i pestycydów, sianie, nawadnianie, zbieranie
plonów, bieżąca konserwacja i naprawa maszyn rolniczych, magazynowanie roślin,
transport i produkcja ziarna.
Ważna uwaga!
Typowy termin rozpoczęcia stażu to dwa miesiące na wiosnę  w marcu i kwietniu, a
następnie późną jesienią – w listopadzie i grudniu. W czerwcu, lipcu i sierpniu staże
zapewniają prace związane ze żniwami. Natomiast ograniczona liczba miejsc docelowych
jest w styczniu, lutym i październiku.
Ustalenia odnośnie zakwaterowania

Niektórzy uczestnicy programu żyją wspólnie z rodziną, u której mieszkają jedzą z nią
wszystkie posiłki, inni żyją na własny rachunek i sami przyrządzają niektóre lub
wszystkie posiłki. Wnioskodawcy wskazują na preferencje co do sposobu życia i wybierają
opcje mieszkaniowe, jednak nie można liczyć, że wybór ten będzie zagwarantowany.
Warunki wynagrodzenia
Uczestnicy minimalnie otrzymują płacę godzinową na poziomie 7,50 US $ lub więcej.
Gospodarze miejsca odbywania stażu mogą odliczyć do 250 US $ od miesięcznego
wynagrodzenia, dla każdego z uczestników za korzystanie z pokoju i wyżywienie. Czas
pracy w ciągu tygodnia wynosi 40 godzin. Praca w godzinach nadliczbowych jest możliwa,
ale tylko po uzgodnieniu z gospodarzem szkolącym (co do liczby godzin i stawki).
Organizacja czasu wolnego
Uczestnicy powinni otrzymać co najmniej jeden dzień wolnego za każdy tydzień okresu
praktycznego szkolenia. Czas wolny jest nieodpłatny i może być zaplanowany, jako jeden
dzień w tygodniu lub dwa dni co drugi tydzień (do uzgodnienia pomiędzy uczestnikiem,
a zatrudniającym gospodarzem). Wyjątkowo w okresach szczytu pracy w gospodarstwie,
uczestnicy powinni podchodzić elastycznie do organizowania przysługującego im czasu
wolnego.
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