
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AU PAIR е меѓународна образовна програма за размена на студенти, на 

која имаат право на учество девојки од целиот свет. Програмата трае 

12 месеци + 1 месец патување по завршување на програмата и на 

девојките им се овозможува да го усовршат англискиот јазик, да ги 

запознаат американските обичаи и култура, да стекнат нови 

пријатели, да се осамостојат и со својата работа да го финансираат 

својот престој во Америка. AU PAIR е француски збор и значи “во пар” 

односно “заедно, еднакво” и самиот назив на програмата доволно 

зборува за статусот на девојките учеснички на програмата. Целта на 

AU PAIR програмата е зближување на различни народи и култури. 

 

Организатори на програмата 

Организатор на AU PAIR програмата во Америка е агенцијата Interexchange, 

која покрај оваа, успешно, веќе 40 години, организира и други програми на 

културна размена на студентите од целиот свет. Оваа агенција е овластена од 

страна на State Department USA, да го издава документот DS-2019 и врз основа 

на него се добие Ј-1 виза. 

 

 

Статус 

Девојките учеснички на програмата имаат статус на член на американското 

семејство и студент на размена (а не вработено лице) и во текот на својот 

престој во САД ги ужива сите привилегии кои овој статус ги пружа. За својата 

работа (помош на мајките во чување деца) добиваат неделен надомест, храна 

и сместување. 

 

 

Услови за учество на програмата 

За да можат да учествуваат на програмата, AU PAIR семејството и AU PAIR 

девојката мораат да задоволуваат одредени услови. 

 

 

 

 



Услови за учество на AU PAIR програмата за девојките 

 девојки од 18 - 26 години 
 солидно познавање на англиски јазик (задолжителна проверка) 
 добра здравствена состојба 
 искуство во чување деца 
 поседување возачка дозвола (Б категорија) 
 комуникативни, толерантни, совесни, одговорни и отворени за други култури 
 да сте непушач 
 да не сте биле во судир со законот 
 Да сте спремни да бидете одвоени од своето семејство и земјата 12 месеци 
 прв пат да учествувате на AU PAIR програмата 

 

Услови кои треба да ги задоволува AU PAIR 
семејството 

 да живеат во реон во кој има Локален координатор 
 да можат да обезбедат посебна соба за AU PAIR девојката 
 семејството да е со постојано живеалиште во САД и да има американско 

државјанство 
 во семејството да постојано се зборува англиски јазик 
 AU PAIR девојката да се третира како член на семејството и да и се овозможи 

рамноправно учество во животот на семејството со останатите членови на 
семејството 

 да ги извршуваат сите обврски од AU PAIR договорот 
 да на AU PAIR девојката и даваат неделен џепарец од 195.75 $ 
 да обезбедат здравствено осигурување за AU PAIR девојката кое покрива 

50.000 УСД на име трошоци за лечење 
 да на AU PAIR девојката и плати школарина во висина од 500 УСД 
 да на AU PAIR девојката и обезбедат дневен, неделен и годишен одмор 

Обврски на AU PAIR девојките 

AU PAIR девојките ги имаат следниве обврски (45 часа неделно +1-2 вечери) 

 да помогнат во чувањето деца: да се грижи за децата додека родителите се на 
работа, да ги контролира и помага на децата во пишување на домашните 
задачи, да им помага при облекување, да ги носи и зема од училиште, да ги 
носи на вонучилишни активности, да им припреми ужина, доручек или вечера, 
да води сметка детската соба и просторот за играње да бидат уредни итн.(45 
часа неделно + 1-2 вечери) 

 да помага при извршување на секојдневните домашни работи 
 да посетуваат курс по сопствен избор 
 да ги почитуваат и совесно исполнуваат договорените работни обврски 
 да пристојно се облекува и однесува 
 да води сметка за уредноста на својата соба 



 

Права на AU PAIR девојките 

 на договорениот неделен надоместок од 195.75 УСД 
 на посебна соба и исхрана во одбраното семејство 
 платен повратен авио билет до New York 
 платено здравствено осигурување до висина од 50.000 УСД 
 платен курс по сопстевн избор во висина од 500 УСД 
 платен 4 дневен престој во New York поради ориентација 
 еден слободен ден во текот на неделата 
 платен 2 неделен одмор по 6 месеци работа 
 учество во друштвени активности кои ги организира локалната AU PAIR 

агенција 
 на помош и насочување од страна на American Community Counselor 
 есплатен телефонски повик во канцеларијата во New York во случај на 

ургенција 

 

Начин на пријавување 

 Читко пополнетата пријава девојката односно америчкото семејство, 
заинтересирани за учество на оваа програма, ја предаваат во агенцијата Ле Ти 
турс Караџа , т.е. на агенцијата Interexchange од New York 

 Закажување интервју и проверка на познавање на англискиот јазик 
 Комплетираната пријава заедно со извештајот од интервјуто се праќа во New 

York, во Interexchange, од кои зависи дефинитивната одлука за приемот на 
девојката на програмата 

 Барање на соодветно семејство 
 Стапување во директен телефонски контакт помеѓу AU PAIR семејството и 

девојката 
 Согласност на девојката и семејството за прифаќање на предложенато AU 

PAIR семејство т.е. девојка 
 Издавање на документ DS-2019 
 Закажување термин во Америчката амбасада во Скопје за добивање виза 
 Вадење виза 
 Одење во New York 
 Престој од 4 дена во New York на ориентација 
 Одење на девојката во семејството и почеток на програматa 

 

 

 

 



Потребни документи за пријавување 

 пријава која се добива кај нас во агенција 
 писмо до семејството (да се опишете себеси, причините за учество на 

програмата, вашето искуство со деца, возачко искуство и сл.) 
 8 фотографии (твои, со семејството, со пријателите, со децата). Фотографиите 

треба да бидат залепени на А4 формат лист и опис на фотографијата.) 
 5 фотографии пасошки формат со напишано име на позадинатa 
 Фотокопија од возачката дозвола 
 Формулар за здравствената состојба-Medical report 
 Потврда за неосудуваност 
 Потврда за редовен студент 

 

Виза 

AU PAIR е образовна програма за размена на студенти чии учесници добиваат 

Ј-1 виза врз основа на документот DS-2019 за чие издавање е овластена, од 

страна на State Department USA, агенцијата Interexchange која ја реализира 

оваа програма во САД. 
AU PAIR девојките добиваат Ј-1 виза која важи 12 месеци (со повеќе 

влезови и излези) + 1 месец за туристички престој во САД. 

 

Трансфер до Ау Паир семејството 

По добивањето виза, агенцијата Интереџцханге на Ау Паир девојката и праќа 

авионска карта со поаѓање од Белград, Будимпешта Софија или Скопје. 

Од аеродромот во New York до хотелот New Yorker, девојката сама си ги сноси 

трошоците за трансфер. 

Трансферот од New York до местото во кое живее AU PAIR семејството се 

обезбедени од страна на агенцијата Interexchange. 

 

Ориентација 

Во точно утврдени термини девојки од целиот свет, учеснички на AU PAIR 

програмата во САД, стигнуваат во New York и престојуваат во ист хотел во кој 

се одржува четиридневна ориентација (семинар). Овој семинар има за цел 

идните девојки бидат запознаени и подготвени за живот во САД. Исто така, дел 

од семинарот е посветен и за децата ( чување и воспитување). На семинарот 

секоја девојка добива и брошури кои ќе и бидат од голема корист во текот на 

престојот во САД. 



  

 

 

Локален координатор 

Локалниот координатор има многу важна улога во оваа програма. Тоа е 

личност која живее во истиот град или околина во кој се наоѓа AU PAIR 

семејството. Личност која добро го познава AU PAIR семејството, која ја 

предложила девојката на семејството, која ја има запознаено AU PAIR 

девојката, преку нејзината пријава и досие, пред нејзино стигнување во 

семејството. Локалниот координатор води сметка за AU PAIR девојката за 

целото време додека е на програмата. И помага да се запише на саканиот курс, 

да отвори сметка во банка, полесно да се адаптира на новиот начин на 

живеење и новите обврски, дава совет доколку се појават проблеми или 

несогласувања на релација AU PAIR девојка - семејство. Тоа е личност која 

претставува врска помеѓу AU PAIR девојката AU PAIR семејството и агенцијата 

Interexchange. Локалниот координатор исто така организира многу важни 

месечни средби на AU PAIR девојките од тој реон. 

 

 

SEVIS (Student and Exchange visitor information System) 

SEVIS е систем за евиденција и следење на учесниците на Exchange Visitor 

Program од страна на US Bureau of Immigration and Custom Enforcement, за 

време на престојот во САД.  

Документот SEVIS ( И-901) мора да се приложи со останата документација при 

предавањето на молбата за добивање виза и молбата нема да биде 

разгледана без овој документ. Цената за обработка на податоците SEVIS ( И-

901) 100УСД, се плаќа при поднесување на 

документите за виза. 
 


