
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

RAKOUSKO 

ŠVÝCARSKO 

ČÍNA 

Staň se Au Pair a poznej celý svět! 
 

Au Pair není jen péče o děti. Naopak je to mnohem víc! 

Zažiješ změnu, poznáš zajímavé lidi, získáš nové přátelé, vyzkoušíš si jiný způsob života, 

nasbíráš zkušenosti, zdokonalíš se v cizím jazyce a taky si vyděláš. 
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O nás 

COOLAGENT je na trhu již od roku 1995. Zaměřujeme se na zprostředkování Au Pair 

pobytů, programů pracovní praxe, jazykových pobytů a programu střední škola v zahraničí. 

 

Podrobnější informace o našich programech poskytujeme ZDARMA. Spolupracujeme 

s uznávanými a prověřenými zahraničními partnery, s jejichž pomocí jsme schopni zajistit 

pobyt podle Tvých představ. Většina našeho týmu zahraniční pobyt absolvovala, takže 

opravdu víme, co a jak a rádi se s Tebou podělíme i o osobní zkušenost a praktické rady ☺ 

 

O naše klienty se vřele staráme. Předtím než se vydáš do světa Tě zásobujeme užitečnými 

radami a informacemi, které Tvůj pobyt usnadní. Během Tvého pobytu v zahraničí jsme Ti 

neustále k dispozici, takže i když nastane nepředvídatelná situace, společně ji řešíme ☺ Naši 

klienti mají k dispozici HELP LINE 24 hodin 7 dní v týdnu. V případě nesnází, pomůžeme. 

 

Ani po skončení Tvého programu na Tebe nezapomeneme ☺ COOLAGENT poskytuje 

klientům Certifikát o pobytu v zahraničí. V případě zájmu můžeme jednou za čas poslat 

aktuální nabídky, akce či soutěže, kterých se můžeš zúčastnit Ty či Tvoji přátelé a rodina. 
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Proč jet jako Au Pair přes agenturu? 

Vyber si COOLAGENT jako svoji agenturu pro zajištění rodiny u Au Pair pobytu a těš se 

z výhod, které nabízí! 

 

U nás 28 dnů placené dovolené ročně vč. státních svátků (u Velké Británie) – platí u většiny 

rodin při pobytech na min. 6 měsíců a pro žadatelky s alespoň mírně pokročilou znalostí 

jazyka – COOL! 

• Rodiny prověřené zahraniční partnerskou agenturou (tak jako česká agentura ověřuje 

reference od Au Pair, tak i zahraniční partnerská agentura ověřuje informace od rodiny) 

• Podpora po celou dobu pobytu při řešení otázek, nejasností nebo problémů, 

k dispozici NON-STOP help linka v případě nouze 

• Předem stanovené podmínky ze strany rodiny ve zvacím dopise 

• Výměna rodiny ZDARMA do 60 dní po odjezdu Au Pair k rodině 

• Možnost výběru lokality i rodiny – poslední slovo při výběru je VŽDY Tvoje! 

• Možnost umístění v jedné rodině pro páry (v případě Velké Británie) nebo cestování 

s kamarádkou – umístění co nejblíže od sebe, při výjezdu min. na 6 měsíců 

• Ubytování a strava vždy ZDARMA  

• 25leté zkušenosti a záruky jedné z největších Au Pair a jazykových agentur v ČR 

a SR  

• Možnost studia angličtiny či jiných jazyků  

• Kontakty na Au Pair v okolí 
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Au Pair – obecné informace 

COOLAGENT má s Au Pair programy výborné a dlouholeté zkušenosti. Au Pair programy 

jsou mnohem více nežli jen klasické pobyty v zahraničí. Je to opravdová zkušenost, na kterou 

se vzpomíná celý život. Nezapomenutelné zážitky, cestování, samostatnost, poznání kultury 

dané země a nových míst, přátelé ze všech koutů světa a hlavně dosažení výborné znalosti 

cizího jazyka ☺ 

Zahraniční pobyt patří mezi nejvýznamnější kroky v životě. Je to také jeden 

z nejužitečnějších způsobů, jak využít svůj čas. Během pobytu je možné studovat (jazyk či jiné 

obory) a je jen na Tobě, jak všechny výhody programu co nejlépe využiješ. 

COOLAGENT vše zorganizuje, a přitom nezapomíná na to, že to je v první řadě Tvůj pobyt. 

Ty si určuješ, jaká délka pobytu Ti vyhovuje, které město nebo oblast upřednostníš, 

jaký věk dětí preferuješ. Chceš-li odcestovat s kamarádkou, stačí to říct koordinátorce – 

kromě zprostředkování pobytu blízko sebe můžete získat i další slevu. 

 

Bezpečnější a legálnější cesta  

S COOLAGENT budeš mít podporu jedné z největších Au Pair a jazykových agentur v ČR. 

Celému COOL teamu jde o to, aby vše probíhalo v pořádku a bez problémů. Tvoje 



 

 
  

 

4 

 

koordinátorka si vezme na starost formality a zorganizuje odjezd. Poskytne Ti důležité 

informace a kontakty, aby se ujistila, že jsi na pobyt dostatečně připravená. Už od prvního 

kontaktu s Tebou bude usilovat o to, aby byl Tvůj pobyt takový, jaký očekáváš. 

Hostitelská rodina 

Výběr vhodné hostitelské rodiny je pro všechny koordinátory programu tím nejdůležitějším. Je 

důležité, abyste si padli do oka od prvního okamžiku a vyhovovaly Ti všechny podmínky. 

Všechny rodiny, se kterými spolupracujeme jsou prověřeny. Systém, který COOLAGENT 

vybudoval, přináší výborné výsledky již 25 let. Během celého vyřizování bude Tvoje 

koordinátorka kontrolovat, jestli máš dostatek informací o programu i rodině, poté – až se pro 

nějakou nabídku rozhodneš – Ti poskytne zvací dopis a další detaily potřebné k odjezdu. 

Hostitelské rodiny dostávají od partnerských agentur podrobné informace tak, aby byly na 

přivítání nové Au Pair dobře připraveny. Vědí, že Tvoje znalost jazyka nemusí být perfektní 

a že se Ti zpočátku může stýskat po rodičích a kamarádkách. Pozvat k sobě Au Pair je 

pro každou rodinu odpovědné rozhodnutí a obnáší to plnění povinností i z jejich strany – platí 

to pro všechny rodiny ve všech zemích z nabídky COOLAGENT. 

 

Co zahrnuje práce Au Pair?  

Práce Au Pair je důležitá a zodpovědná. Stejně důležitá jako práce ostatních členů rodiny. 

Podle domluvy s rodinou se jedná zejména o péči o děti, babysitting a pomoc s domácností. 

Bude záležet hlavně na Tobě. Tvůj přístup k dětem bude základem vašeho vztahu. Víš 

jistě sama, že čím více lásky poskytneš, tím více se Ti jí vrátí. A vztah k dětem, to nejsou jen 
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denní povinnosti jako doprovod do školy nebo do školky, dohled nad psaním úkolů, ohřátí 

večeře nebo uložení dětí do postele. Je to i milý úsměv, dětské objetí a důvěra dítěte. A je 

samozřejmě cílem COOLAGENT je, abys ses i Ty stala tou „The Best Au Pair“ a aby Tvoje 

rodinka byla „The Best Family“.  

Podle předpisů a doporučení, která jednotlivé programy upravují, pracuje Au Pair 

domluvený počet hodin týdně, za což dostává ubytování (vlastní pokoj), stravu (všechny 

běžná jídla) a kapesné. COOLAGENT zařazuje do své nabídky pouze takové rodiny, které 

nabízejí kapesné minimálně ve výši stanovené místními předpisy. Navíc – všechny 

koordinátorky se snaží pro své klienty najít ty nejlepší podmínky. Kapesné může být 

samozřejmě i vyšší, než je obvyklé. 

Volno 
Každá Au Pair má nárok i na stanovený počet dní volna. Po několika prvních dnech, kdy je pro 

Au Pair vše nové, si většina účastníků zvykne, adaptuje se na nové prostředí a své povinnosti 

zvládá mnohem rychleji než na začátku. Mají tak potom dostatek volného času na studium, 

i setkání s přáteli a podnikání všech těch dalších věcí kvůli kterým do zahraničí odjeli.  

 

Co se dá dělat během pobytu? 
Je toho opravdu hodně. Budeš žít v hostitelské rodině, pomáhat s domácností a dětmi. Budeš 

si vytvářet nové vztahy a zjistíš, jak lidé žijí v zahraničí. Navštívíš spoustu nových 

zajímavých míst. Každý den bude nové malé dobrodružství. S novými kamarády si můžeš 

užít spoustu zábavy a cestování. Muzea, památky, COOL nákupy, kluby, výlety k moři nebo 
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do přírody a na venkov – záleží jen na Tobě, pro co se rozhodneš. Sama poznáš, co vše život 

v zahraničí přináší a jak může být zajímavý a vzrušující. 

Kontakty na Au Pair v okolí 
S COOLAGENT se už od prvního dne nemusíš cítit sama. Ještě před odjezdem Ti tvoje 

koordinátorka poskytne seznam dívek a chlapců, kteří odjeli už dříve. S dalšími Au Pair se 

můžeš seznámit i během cesty. Může se stát, že cestuje více Au Pair najednou, takže pokud 

se tak stane, snažíme se, abys mohla letět stejným letadlem nebo autobusem ☺ Se spoustou 

nových lidí – Angličanů, Francouzů, Němců, Holanďanů, Belgičanů, Irů, Rakušanů a dalších 

cizinců se seznámíš ve škole, ve svém volném čase a prostřednictvím „své“ rodiny. Jsou to 

důležité kontakty, které Ti pomohou rychleji se adaptovat. A některé z četných zkušeností, 

vydrží na celý život. 

 

S COOLAGENT můžeš vždy počítat 
Koordinátoři programu jsou zde také od toho, aby Tě vyslechli, kdykoli zavoláš, a pomohli Ti, 

když budeš mít pocit, že to potřebuješ.  

S COOLAGENT můžeš počítat vždy s pochopením a s podporou. Spolupracující agentury 

mají zájem, aby bylo vše v pořádku a v rodině se Ti líbilo, takže se Ti budou snažit vyjít vstříc. 

Budeš-li mít pocit, že si nedostala tu správnou radu anebo si budeš jistá, že chceš rodinu 

vyměnit, je možné o výměnu požádat. Zprostředkování nové rodiny v zahraničí je v případě 

nespokojenosti pro klienty COOLAGENT zdarma do 60 dnů od Tvého odjezdu a probíhá 

velice rychle. 
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Au Pair kluci 
V COOLAGENT dobře víme, že kluci jsou stejně dobří Au Pair jako dívky. Každý rok jich 

s COOLAGENT vycestuje hodně, a právě proto jsou kluci jako Au Pair čím dál více 

populárnější. Úspěšnost zprostředkování závisí v mnohém na nich samotných, a protože jde 

o pozici v kategorii Male Au Pair COOLAGENT, platí i trochu jiné podmínky. Kdo je však 

dodrží a má alespoň trochu trpělivosti, dočká se! A navíc – pokud jsi fanoušek fotbalu, můžeš 

například navštívit různé fotbalové stadiony, protože hlavně v Anglii umisťujeme do okolí 

Manchesteru. 

 

COOLAGENT tady bude pro Tebe i po návratu 

Každá úspěšná Au Pair získá tolik zkušeností včetně výborné znalosti cizího jazyka, že se ve 

světě jistě neztratí. Určitě se vyplatí využít to k dalšímu cestování, studiu nebo začátku 

kariéry. COOLAGENT poskytuje klientům Certifikát o pobytu v zahraničí, který se Ti může 

hodit při hledání práce. S plynulou angličtinou nebo třeba francouzštinou se Ti mnohem snáze 

otevřou dveře k uplatnění na trhu práce. V případě, že se rozhodneš dále cestovat nebo 

pracovat v zahraničí, má COOLAGENT v nabídce spoustu dalších možností včetně 

garantovaných pracovních míst v zahraničí. Je jen na Tobě, pro co se rozhodneš a kterým 

směrem se vydáš ke své úspěšné budoucnosti. 
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Další cestování s COOLAGENT  
Neváhej se po návratu ze zahraničí opět obrátit na COOLAGENT ☺ Studijní, studijně-

pracovní a pracovní programy jsou jako stvořené pro zájemce s dobrou znalostí angličtiny, a 

hlavně pro ty, kteří chtějí poznávat svět.  

Studijní programy se týkají především jazykových kurzů angličtiny, němčiny, španělštiny, 

francouzštiny, italštiny a dále také ruštiny, arabštiny a čínštiny. Vybraný jazyk se můžeš naučit 

skoro na celém světě. V nabídce máme například New York, Los Angeles, Havanu, 

Vancouver, Londýn, Sydney, Barcelonu, Řím, Paříž a mnoho dalších. 

Studijně-pracovní pobyty se týkají Austrálie a Kanady, kde můžeš studovat buďto jazykový 

kurz, college nebo univerzitu. K tomu budeš moct chodit na brigádu a užívat si nové země, 

poznávat nové přátele a nasbíráš další zkušenosti k nezaplacení. 

Programy pracovní praxe se týkají zemí Evropy, například Velké Británie, Španělska či 

Řecka. Pracovní praxe je vykonávána především v hotelech, kde můžeš pracovat na 

restauraci, baru, jako pokojská, recepční, výpomoc v kuchyni apod. nebo také přímo 

v kavárnách či restauracích. Je to i skvělá možnost, jak využít čas během letních prázdnin. 

Možné jsou pobyty od dvou měsíců a vycestovat lze klidně i na rok. 

Další možností jsou středoškolské programy, za kterými můžeš jet do USA, Kanady, 

Argentiny nebo do Evropy.  
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Výhody programu 

• Naučíš se rychle a efektivně cizí jazyk (v některých zemích přispívá na jazykové kurzy 

hostitelská rodina) 

• Poznáš novou zemi, kulturu přímo v hostitelské rodině, nové COOL zážitky 

a zkušenosti 

• V některých zemích je možnost umístnění páru v jedné rodině 

• Možnost rodin, kde se Au Pair nemusí starat o děti, ale jen uklízet 

• Velký výběr rodin v různých lokalitách – velkoměsta, menší města, venkov 

• V každé zemi máme partnerské agentury, které jsou k dispozici v případě nouze + non 

stop Help Line COOLAGENT 

• Garance výměny rodiny zdarma v případě problému do 60 dnů 

• Žádné registrační poplatky dopředu ☺ u pobytů nad 6 měsíců, poplatek u nás se platí 

až po akceptaci rodiny 

• Individuální přístup ke klientům, většinou rychlé zprostředkování a více rodin k výběru 

• Více než 25 let zkušeností se zprostředkováním Au Pair  
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Au Pair programy 

V COOLAGENT máš na výběr z několika destinací. Můžeš vycestovat v rámci Evropy 

i mimo ni. Níže jsou uvedeny jednotlivé programy a jejich podmínky. 

 

USA 

Become an Au Pair in America! 

Pokud Ti je 18 až 26 let, chceš poznat USA, máš zkušenosti s dětmi a angličtinu na 

komunikativní úrovni, tak na nic nečekej a přihlas se hned teď! Podle našeho názoru je 

Au Pair program v USA nejen tím nejlepším, ale i nejvýhodnějším Au Pair programem, 

kterého se naši klienti mohou zúčastnit. 

Bezpečnost a podpora. COOLAGENT byla jednou z prvních agentur prezentujících 

programy Au Pair hned potom, co americká vláda umožnila zúčastnit se na těchto programech 

i mladým lidem ze Slovenska a ČR. Jde o oficiální program, který se řídí předpisy US 

Department of State.  

 

Podmínky Au Pair pobytu v USA 

• jsi dívka nebo chlapec ve věku 18-26 roků (včetně) 

• u chlapců je podmínka předchozí zkušenost jako Au Pair, rodin je však málo, takže 

čekací lhůta může být i 1 rok 

• jsi bezdětná a svobodná 

• máš ukončené středoškolské vzdělání nebo výuční list 

• máš řidičský průkaz sk. B 

• máš minimálně středně dobrou znalost angličtiny 

• máš dobrý vztah k dětem a zkušenosti s jejich opatrováním min. 200 hodin 
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• máš čistý trestní rejstřík 

• máš dobrý zdravotní stav 

Výhody programu Au pair v USA 

• letenka do a z USA ZDARMA 

• týdenní kapesné min. 195,75 USD 

• příspěvek na studium ve výši 500 USD 

• ubytováni a strava v rodině ZDARMA 

• 2 týdny placené dovolené ročně 

• základní zdravotní pojištění ZDARMA 

• 3denní školení s ubytováním a stravou v NY ZDARMA + online školení před odjezdem 

 

PART OF REAL AMERICAN FAMILY 

Ze statistik i z dlouhodobých zkušeností COOLAGENT s tímto programem (již od roku 1996) 

vyplývá, že se jedná vesměs o rodiny z vyšší střední třídy, které si mohou dovolit zaplatit 

všechny výdaje spojené s pobytem Au Pair. I proto jsou poplatky COOLAGENT pro samotné 

Au Pair tak nízké. Všechny rodiny jsou prověřovány oblastním koordinátorem přímo v jejich 

domácnosti – určují to americké předpisy.  

Výběr rodin je prioritou pro COOLAGENT i pracovníky americké agentury. Celý team, který 

má program na starosti, se chce ujistit, že cesta i pobyt bude probíhat bez problémů a přinese 

opravdu to, co se dá od programu Au Pair očekávat.  
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YOUR YEAR, YOUR CHOICE 

V COOLAGENT je to vždy klient, kdo má poslední slovo při výběru rodiny. To znamená, že Ty 

sama/sám rozhodneš, jestli nabízenou rodinu akceptuješ, sama si vybíráš termín Orientace, 

termín kompletace svojí přihlášky nebo místo odletu do USA. Koordinátorům programu 

přirozeně záleží na tom, aby Tvůj rok byl Tvým vlastním rozhodnutím.  

 

WELCOME TO NEW YORK CITY!  

Po příletu do USA (do New Yorku) strávíš prvních pár dní na orientačním školení pro Au Pair. 

Získáš informace o americké kultuře, bezpečnosti dětí, o ochraně zdraví a vývoji dítěte. Budeš 

mít také čas na poznávání New Yorku a své první americké nákupy ☺ – společně 

s desítkami dalších Au Pair, které na školení přilétají z celého světa. Své nejlepší kamarádky 

můžeš potkat už během prvních pár dní po příletu.  

 

STUDY TO ACHIEVE YOUR GOALS  

Jako každý účastník programu budeš mít možnost pokračovat ve svém vzdělání na americké 

college. Rodina Ti navíc poskytne 500 USD na školné. Z obrovského množství kurzů a lekcí 

se dá vždy vybrat tak, že se Tvé studium v USA stane plusem ke Tvé kvalifikaci. Navíc to 

bude další místo, kde se dá seznámit s novými lidmi ☺ 

 

ADVENTURES ARE THE BEST WAY TO LEARN  

Každý účastník programu má v USA perfektní příležitost poznávat a objevovat to 

nejzajímavější z USA. Pokud Ti nebudou stačit víkendy a 2 týdny placené dovolené, máš na 

to skvělý poslední měsíc pobytu, který je určen k individuálnímu cestování. S organizováním 

Tvé velké cesty Ti může pomoci i partnerská agentura v USA a samozřejmě – podle 

podmínek programu zařídí i Tvoji zpáteční letenku do Evropy na konci pobytu zdarma ☺ 
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TVOJE NÁKLADY NA NEZAPOMENUTELNÝ ROK V USA:  

 1 700 Kč / 60 EUR – poplatek za interview 

 140 EUR – programový poplatek po nalezení rodiny 

 160 USD – poplatek za vízum americké ambasádě 

 základní pojištění máš zdarma, můžeš si zvolit, zda si koupíš připojištění 

 

Některé agentury mají poplatky mnohem vyšší. Naše partnerská agentura se však snaží, aby 

Au Pair pobyt byl pro Tebe cenově dostupný ☺  

 

 

 

Neváhej, zaregistruj se ještě dnes a vystup ze své komfortní zóny, nebudeš litovat ☺   
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Velká Británie 
Aktualizace – programu se mohou zúčastnit slečny, které mají Pre-Settled Status. Důvodem 

je Brexit, kvůli kterému není možné jinak do Británie za výdělkem vycestovat. 

Pobyt v Anglii nebo ve Skotsku může být zajímavější než kdekoliv jinde! A nejen proto, že 

vyřízení je velice jednoduché ☺ 

Jsou tu skvělé a dostupné příležitosti pro studium, získání certifikátů a dalšího vzdělávání. 

Také tu jsou dobré možnosti pro cestování, poznávání historie, výlety do Londýna (pokud si 

ho rovnou nevybereš jako místo pobytu), Oxfordu, Manchesteru a dalších měst či oblastí. 

Poznej zemi, kde vznikla a vzniká hudba, móda a styl, které ovlivnily 90. léta. Zajeď si na 

víkend k moři nebo připrav piknik pro svoje přátele v parku (a proč ne přímo v Hyde Parku …). 

Odliš se. Žij nezávisle a intenzivně. Pobyt Au Pair v Anglii nebo ve Skotsku Ti to umožní 

rychle a lehce. 

Jako Au Pair ve Velké Británii získáš – skvělou angličtinu, možnost cestovat, samostatnost, 

cenné zkušenosti a vše si vyřídíš rychle a jednoduše z pohodlí domova. 

 

Podmínky Au Pair pro dívky:  

• věk min. 18 let, horní věková hranice není omezená  

• předchozí zkušenosti s dětmi  

• znalost angličtiny na minimálně mírně pokročilé úrovni (při základní znalosti je nutná 

flexibilita na lokalitě, rodině, věku dětí atd.)  

• dobrý zdravotní stav a čistý trestní rejstřík  

• svobodná i vdaná, bezdětná 

• délka pobytu ideálně 6-12 měsíců, u letních pobytů min. 2 měsíce 

• řidičský průkaz je velkou výhodou, ale není podmínkou 

• většina rodin preferuje nekuřačky 
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Podmínky AU Pair pro chlapce:  

• věk min. 21 let  

• řidičský průkaz a zkušenosti 

v řízením 

• zkušenosti s dětmi a domácími 

pracemi  

• komunikativní znalost angličtiny  

• délka pobytu min.12 měsíců  

 

Podmínky AU Pair pro páry: 

• zkušenosti s dětmi a domácími 

pracemi  

• komunikativní znalost angličtiny 

• délka pobytu min.12 měsíců  

• věk ideálně oba od 21 let nebo 

alespoň chlapec 

• řidičský průkaz a zkušenosti v 

řízením (min. chlapec)  

Výhody Au Pair Anglie: 

• stravu a ubytování v rodině zdarma, vlastní pokoj je samozřejmost 

• kapesné min. 80,- GBP, výše záleží na výběru pozice (průměrné kapesné je 80-120 

GBP týdně, Mother´s help pozice pro zkušené kandidátky 120-200 GBP týdně i víc) 

• volno 1-2 dny v týdnu, opět záleží na typu pozice 

• možnost navštěvovat jazykovou školu, některé rodiny přispívají na jazykový kurz 

 

 

  



 

 
  

 

16 

 

Irsko 
Poznej přátelskou zemi kousek od Velké Británie. Země věčné zeleně, přátelských obyvatel 

a známého piva Guiness ☺ 

Irsko se nachází v jižní a střední části západního ostrova britského souostroví. Je členským 

státem EU a v poslední době patří k nejvyspělejším státům světa. Hlavní město je Dublin, 

nachází se na východním pobřeží. Velkou výhodou je, že Irsko otevřelo svůj pracovní trh 

i novým členským státům EU, tj. i ČR a SR. To znamená, že časem po tom, co se v Irsku 

zorientuješ a zlepšíš si angličtinu, můžeš najít legálně i jinou práci (samozřejmě po dohodě 

s rodinou, případně vhodném ukončení pobytu v rodině, když se rozhodneš osamostatnit) – 

kromě toho – poměr platů a toho, co si za vydělané peníze můžeš dovolit, patří k nejvyšším 

v Evropě. 

Jako Au Pair v Irsku získáš – skvělou angličtinu, možnost cestovat, samostatnost, cenné 

zkušenosti a vše si vyřídíš rychle a jednoduše z pohodlí domova. 

 

Podmínky Au Pair pobytu v Irsku: 

• věk 18-30 let 

• zkušenosti s péčí o děti 

• délka pobytu 3-12 měsíců 

• min. základní znalost angličtiny 

• být svobodná a bezdětná 

• čistý trestní rejstřík, dobrý zdravotní stav 

• flexibilita a zodpovědnost 

 

Výhody Au Pair pobytu v Irsku: 

• kapesné minimálně 85 EUR týdně, 

dle počtu hodin 

• ubytování a stravu zdarma 

• možnost navštěvovat jazykové 

kurzy 

• min. 1,5 dne v týdnu volno 
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Francie 
Au Pair en France? OUI! Další výborný program v zemi, kterou není třeba představovat. 

Znalost francouzštiny je dnes, i když vládne angličtina, obrovskou výhodou. A to nemusíš být 

ani top-modelka ☺ Navíc, kromě francouzštiny je Au Pair Francie také skvělou příležitostí 

poznat a vychutnat si například atmosféru Champs Elysées, Versailles či Montmartru, užít si 

azurovou Riviéru, zámky na Loire, lyžování v Grenoble, divoký Atlantik v Bretagni, ochutnat 

víno přímo v Champagne nebo vidět tu nejlepší pařížskou módu. 

Také je to skvělá příležitost, jak strávit například léto. Šance na umístění jsou velmi dobré!  

Jako Au Pair ve Francii získáš – skvělou francouzštinu, možnost cestovat, samostatnost, 

cenné zkušenosti a vše si vyřídíš rychle a jednoduše z pohodlí domova. 

Podmínky Au Pair pobytu ve Francii: 

• věk 18-30 let 

• zkušenosti s péčí o děti 

• délka pobytu 6-12 měsíců, letní 

pobyty od 2 měsíců 

• min. základní znalost francouzštiny 

a k tomu středně pokročilá angličtina 

nebo min. středně pokročilá znalost 

francouzštiny 

• být svobodná a bezdětná 

• čistý trestní rejstřík, dobrý zdravotní 

stav  

• flexibilita a zodpovědnost 

Výhody Au Pair pobytu ve Francii: 

• kapesné min. 80,- EUR / týdně, min. 

320,- EUR / měsíčně 

• ubytování a stravu zdarma 

• možnost navštěvovat kurzy 

francouzštiny 

• min. 2 týdny placené dovolené při 

ročním pobytu 
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Belgie 
Au Pair Belgie je další ze skvělých au pair programů, které zprostředkovává agentura 

COOLAGENT. 

Brusel, Atomium, Rubensovy obrazy, soška čůrajícího chlapečka a centrum Evropské Unie, 

ale i přátelské belgické rodiny, studium francouzštiny, výlety do Holandska, Lucemburska, 

Francie nebo přes kanál La Manche do Londýna – to všechno může být Au Pair Belgie. A také 

mnohem víc. Belgie Tě učaruje krajinou dýchající zelení a překvapí spíše venkovským 

charakterem, množstvím jezer a lesů. Jde o ráj pro vyznavače jezdectví, cyklistiky a pěší 

turistiky. 

Jako Au Pair v Belgii získáš – skvělou angličtinu, němčinu nebo francouzštinu (nebo 

všechny jazyky dohromady), možnost cestovat, samostatnost, cenné zkušenosti a vše si 

vyřídíš rychle a jednoduše z pohodlí domova. 

Podmínky Au Pair pobytu v Belgii:  

• věk 18-25 let 

• zkušenosti s péčí o děti 

• délka pobytu 6-12 měsíců 

• min. středně pokročilá znalost jednoho z 

těchto jazyků – angličtina, němčina nebo 

francouzština 

• být svobodná a bezdětná 

• čistý trestní rejstřík, dobrý zdravotní stav 

• flexibilita a zodpovědnost 

• navštěvovat jazykovou školu 

Výhody Au Pair Belgie: 

• kapesné min. 450,- EUR / měsíčně 

• ubytování a stravu zdarma 

• možnost navštěvovat kurzy angličtiny, 

němčiny, francouzštiny nebo 

vlámštiny 

• základní pojištění – hradí rodina 

• min. 1 dny volna týdně 

• příspěvek na studium od hostitelské 

rodiny 

• proplacenou cestu – od přibližně 

poloviny hostitelských rodin 
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Holandsko 
Au Pair Holandsko je COOL! A nejen proto, že rodina Ti hradí ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ, 

PŘÍSPÍVÁ NA CESTU A JAZYKOVÝ KURZ! ☺ 

Je to jeden z nejlepších evropských programů. A spolu s ním tato země, liberální a tolerantní. 

A k tomu spousta tulipánů, dřeváků, větrných mlýnů, vodních kanálů, Amsterdam, Rotterdam, 

Antverpy, Haag a další. 

Pro většinu Holanďanů je angličtina druhým jazykem, takže pokud ji ovládáš alespoň 

průměrně a jsi ve věku 18 až 30 let, splňuješ základní požadavky. Anglicky se můžeš 

dorozumět téměř všude a studovat se dá angličtina nebo jiný jazyk. Konec konců, proč by 

dalším plus v Tvém životě nemohla být například holandština. 

Jako Au Pair v Holandsku získáš – skvělou angličtinu a holandštinu, možnost cestovat, 

samostatnost, cenné zkušenosti a vše si vyřídíš rychle a jednoduše z pohodlí domova. 

Podmínky Au Pair pobytu v Holandsku: 

• věk 18-30 let 

• zkušenosti s péčí o děti 

• délka pobytu 6–12 měsíců 

• min. průměrná znalost angličtiny nebo 

němčiny 

• být svobodná a bezdětná 

• čistý výpis z trestního rejstříku, dobrý 

zdravotní stav 

• flexibilita a zodpovědnost 

 

 

Výhody Au Pair pobytu v Holandsku: 

• kapesné minimálně 340 EUR měsíčně/ 

Au-pair, 500-770 EUR měsíčně/ 

Mother´s Help 

• ubytování a stravu zdarma 

• možnost navštěvovat kurzy holandštiny, 

které Ti rodina platí do výše 270 EUR 

• základní pojištění ZDARMA 

• proplacená cesta tam i zpět 

• min. 2 dny v týdnu volno 

• 2 týdny placené dovolené při ročním 

pobytu  
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Itálie 
Au Pair Itálie je další ze skvělých au pair programů, které COOLAGNET zprostředkovává. 

Itálie patří mezi velmi výrazné evropské krajiny cestovního ruchu. Rozmanitost krajiny začíná 

od zasněžených alpských vrcholů až po sluncem zalité pobřeží. K Itálii patří větší ostrovy 

Sardínie, Sicílie, Toskánské a Ponzánské ostrovy. Italové jsou velmi společenští, rádi cestují, 

seznamují se s novými lidmi. Nemají problémy s navázáním rozhovoru, milují jídlo a dokážou 

o něm i dlouho a podrobně mluvit. Jsou známí výbornou kuchyní, skvělou silnou kávou a sýry. 

Na začátek ani nemusíš umět dobře italsky. Stačí dobrá angličtina, případně základy italštiny. 

Italština je velmi krásná a melodická, výslovnost pro nás není složitá. Při pobytu v rodině se dá 

naučit už za několik měsíců. 

Jako Au Pair v Itálii získáš – skvělou italštinu, možnost cestovat, samostatnost, cenné 

zkušenosti a vše si vyřídíš rychle a jednoduše z pohodlí domova. 

Podmínky Au Pair pobytu v Itálii: 

• věk 18-29 let 

• zkušenosti s péčí o děti 

• délka pobytu 6-12 měsíců, letní 

pobyty od 2 měsíců 

• min. středně pokročilá znalost 

angličtiny a k tomu základy italštiny 

nebo středně pokročilá italština 

• být svobodná a bezdětná 

• čistý výpis z rejstříku trestů, dobrý 

zdravotní stav 

• flexibilita a zodpovědnost 

Výhody Au Pair v Itálii: 

• kapesné 70 EUR / týdně, 

280 EUR / měsíčně 

• ubytování a stravu zdarma 

• možnost navštěvovat kurzy italštiny 

• min. 1 den v týdnu volno 
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Španělsko 
Au Pair ve Španělsku je další ze skvělých Au Pair programů, které zprostředkovává agentura 

COOLAGENT. 

Španělsko je slunečná krajina, kterou navštěvuje množství mladých lidí. Pohostinnost 

a kavalírství jsou stále důležitými rysy španělského charakteru. Při potkání si podávají ruce, 

hodně se smějí, mluví a gestikulují. Španělé milují noční život, dobré jídlo, procházky městem, 

posezení na terasách s přáteli a rodinou. 

COOLAGENT umisťuje děvčata především v okolí Barcelony, Madridu a také na velmi 

oblíbený ostrov Mallorca. Nemusíš ani umět dobře španělsky. Stačí dobrá angličtina nebo 

základy španělštiny. Zdokonalit v jazyce se můžeš přímo na místě ☺ 

Jako Au Pair ve Španělsku získáš – skvělou španělštinu, možnost cestovat, samostatnost, 

cenné zkušenosti a vše si vyřídíš rychle a jednoduše z pohodlí domova. 

Podmínky Au Pair pobytu ve Španělsku: 

• věk 18-30 let 

• zkušenosti s péčí o děti 

• délka pobytu 6-12 měsíců, letní 

pobyty od 2 měsíců 

• min. středně pokročilá znalost 

angličtiny nebo min. základy 

španělštiny 

• být svobodná a bezdětná 

• čistý výpis z rejstříku, dobrý zdravotní 

stav 

• flexibilita a zodpovědnost 

Výhody Au Pair ve Španělsku: 

• kapesné 70 EUR / týdně, 

280 EUR / měsíčně 

• ubytování a stravu zdarma 

• možnost navštěvovat kurzy angličtiny 

nebo španělštiny 

• 2 týdny placené dovolené při ročním 

pobytu 
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Německo 
Jeden z dalších programů, které jsou vhodné pro děvčata i chlapce. 

Au Pair v Německu je ideální pro dívky i chlapce, kteří se chtějí zdokonalit v němčině. Velkou 

výhodou je, že rodinu jsme schopni zajistit i se základní znalostí němčiny. Německo je 

moderní stát, který vyznává zdravý způsob života, módu a styl dnešní doby. Otvírá se novým 

kulturám a Au Pair se stalo hitem. Kde jinde se dá naučit lépe německy? Jak říkáme – es ist 

so einfach! ☺ 

Jako Au Pair v Německu získáš – skvělou němčinu, možnost cestovat, samostatnost, cenné 

zkušenosti a vše si vyřídíš rychle a jednoduše z pohodlí domova. 

Podmínky Au Pair pobytu v Německu: 

• věk 18-27 let (vycestovat je třeba 

před 27. narozeninami) 

• zkušenosti s péčí o děti 

• délka pobytu 6-12 měsíců 

• min. základní až průměrná znalost 

němčiny 

• být svobodná a bezdětná 

• čistý výpis z trestního rejstříku, dobrý 

zdravotní stav 

• flexibilita a zodpovědnost 

Výhody Au Pair pobytu v Německu: 

• kapesné min. 260,- EUR měsíčně 

• ubytování a stravu zdarma 

• možnost navštěvovat kurzy němčiny, 

rodiny přispívají částkou 50,- EUR / 

měsíc 

• Základní pojištění placené rodinou 

zdarma 

• 4 týdny placené dovolené při ročním 

pobytu 
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Rakousko 
Jeden z dalších programů, které jsou vhodné pro děvčata i chlapce. 

Au Pair v Rakousku je ideální pro dívky i chlapce, kteří už mají středně pokročilou znalost 

němčiny. Je to další země v srdci Evropy. Leží jen kousek od nás, ale přitom je velmi 

rozmanitá a krásná. Rakousku vévodí jedno z nejkrásnějších evropských měst – Vídeň. Svou 

zvláštní atmosférou jsou rakouská města ideálním protipólem k venkovské idyle. Vedle 

krásných historických památek na Tebe dýchá i kouzlo kaváren, kulturního vyžití a radost z 

nakupování. 

Jako Au Pair v Rakousku získáš– skvělou němčinu, možnost cestovat, samostatnost, cenné 

zkušenosti a vše si vyřídíš rychle a jednoduše z pohodlí domova 

Podmínky Au Pair pobytu v Rakousku: 

• věk 18-27 let (Au Pair můžeš být jen 

do Tvých 28. narozenin) 

• zkušenosti s péčí o děti 

• délka pobytu 2-12 měsíců 

• min. středně pokročilá znalost 

němčiny (potvrzení o předchozím 

studiu německého jazyka) 

• být svobodná a bezdětná 

• čistý výpis z trestního rejstříku, dobrý 

zdravotní stav 

• flexibilita a zodpovědnost 

Výhody Au Pair pobytu v Rakousku: 

• kapesné 460,66 EUR / měsíc, při 

ročním pobytu navíc získáš 13., 14. 

a 15. plat 

• ubytování a stravu zdarma 

• možnost navštěvovat kurzy němčiny, 

rodiny často na kurzy přispívají 

• min. 1 den v týdnu volno 

• 30 dnů placené dovolené při ročním 

pobytu 
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Švýcarsko 
Velmi výhodný program Au Pair ve Švýcarsku s COOLAGENT. 

Švýcarsko je vnitrozemský stát ve střední Evropě, který sousedí s Německem, Francií, Itálií 

a Rakouskem. Zajímavostí je, že se zde mluví čtyřmi úředními jazyky. Německy hovoří zhruba 

69 % obyvatelstva, francouzsky 25 %, italsky 6 % a rétorománsky zhruba 0,5 %. Hojně 

rozšířeným jazykem je také angličtina. Švýcarsko je země jezer, hor a vyrábí se zde typické 

Švýcarské hodinky ☺ Každý rok sem přijíždí na návštěvu statisíce turistů. Díky své skvělé 

poloze je to ideální stát, pokud chceš cestovat  

Jako Au Pair ve Švýcarsku získáš – skvělou němčinu a francouzštinu, možnost cestovat, 

samostatnost, cenné zkušenosti a vše si vyřídíš rychle a jednoduše z pohodlí domova  

Podmínky Au Pair pobytu ve Švýcarsku: 

• věk 17-29 let 

• zkušenosti s péčí o děti 

• délka pobytu 12 měsíců 

• min. středně pokročilá znalost němčiny 

nebo francouzštiny nebo středně 

pokročilá angličtina (záleží vždy na 

oblasti – v každý je jiný úřední jazyk) 

• být svobodná a bezdětná 

• čistý výpis z trestního rejstříku, dobrý 

zdravotní stav 

• flexibilita a zodpovědnost 

 

Výhody Au Pair ve Švýcarsku: 

• kapesné 500–800 CHF / měsíc, tj. 

cca 11.400 Kč – 18.200 Kč / měsíc 

• min. 50 % zdravotního pojištění 

hrazeného rodinou 

• ubytování a stravu zdarma 

• jazykovou školu placenou rodinou, 

12 měsíců = 120 lekcí 

• cestu tam i zpět proplacenou rodinou 

• min. 1 den v týdnu volno 

• 5 týdnů placené dovolené ročně, 

pokud je Ti 17-19 let a 4 týdny, 

pokud je Ti 20 let a více
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Čína 
Program Au Pair v Číně nabízí mladým lidem z celého světa pohled na život a kulturu v Číně. 

Čína se nachází ve východní části Asie a je nejlidnatějším státem světa. Přes 30% obyvatel 

žije ve městech, zbytek na venkově. Úředním jazykem je čínština, která se řadí k nejstarším 

jazykům světa. Čína je 3. největší země svou rozlohou. 

V Číně spolupracujeme s partnerskou agenturou, která je členem asociace IAPA a CAPA. 

Partnerská agentura má v databázi rodiny z různých lokalit (nejčastěji z Pekingu, Šanghaje, 

Shenzenu a dalších velkých měst). Při 3měsíčním pobytu příspěvek na letenku 2200 RMB, 

6měsíčním pobytu zpáteční letenka zdarma, 12měsíčním pobytu letenka tam i zpět zdarma. 

Jako Au Pair v Číně získáš – skvělou angličtinu a základy čínštiny, možnost cestovat, 

samostatnost, cenné zkušenosti a vše si vyřídíš rychle a jednoduše z pohodlí domova. 

Podmínky Au Pair pobytu v Číně 

• věk 18-29 let 

• min. středoškolské vzdělání 

• velmi dobrá znalost angličtiny 

• kladný vztah k dětem 

• délka pobytu od 3  

• čistý výpis z trestního rejstříku 

• dobrý zdravotní stav 

• flexibilita a zodpovědnost 

• chuť poznat novou kulturu 

 

Výhody programu Au pair v Číně 

• strava a ubytování v hostitelské 

rodině zdarma – kapesné min. 

1200–1500 RMB / měsíc (cca 4000–

5000 Kč /měsíc)  

• základní, úrazové pojištění zdarma 

• jazykové kurzy čínštiny zdarma 

• vyzvednutí z letiště zdarma 

• kontakt na help linku 24/7 

• po-příjezdová orientace 

• místní koordinátorka, která Ti vždy 

pomůže 
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Ceník 

Přehled poplatků COOLAGENT 

Země Kapesné* 
Délka 

pobytu 
Registrace 

Poplatek za 

zprostředkování 

USA min. 195,75 USD / týden 12 měsíců 0 Kč 

0 Kč** / 1700 Kč*** 

140 EUR programový 

poplatek 

Velká 

Británie 

min. 80 GBP / týden 2-5 měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

80-89 GBP / týden 6-12+ měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

90-119 GBP / týden 6-12+ měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

120-145 GBP / týden 6-12+ měsíců 1 490 Kč  3 990 Kč 

150+ GBP / týden 6-12 měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

Irsko 80-110 EUR / týden 3-12 měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

Francie 
min. 320 EUR / měsíc 3-5 měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

min. 320 EUR / měsíc 6-12+ měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

Belgie 

min. 400 EUR / měsíc 3-5 měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

400-490 EUR / měsíc 6-12+ měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

500-600 EUR / měsíc 6-12+ měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

Holandsko 

min. 340 EUR / měsíc 3-5 měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

340-450 EUR / měsíc 6-12+ měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

460-700 EUR / měsíc 6-12+ měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

Itálie 
min. 250 EUR / měsíc 3-5 měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

250-400 EUR / měsíc 6-12+ měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

Španělsko 
min. 240 EUR / měsíc 3-5 měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

240-280 EUR / měsíc 6-12+ měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

Německo 
min. 260 EUR / měsíc 3-5 měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

min. 260 EUR / měsíc 6-12+ měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

Rakousko 
min. 395 EUR / měsíc 3-5 měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

395-494 EUR / měsíc 6-12+ měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 
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Švýcarsko 

min. 500 CHF / měsíc 3-5 měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

500-690 CHF / měsíc 6-12+ měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

700-800 CHF / měsíc 6-12+ měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

Čína 1200-1500 RMB / měsíc 3-12 měsíců 1 490 Kč 3 990 Kč 

*Kapesné se rozlišuje dle typu programu (Au Pair, Au Pair Extraordinary, Au Pair Educare, mini 

Mother’s Help, Mother’s Help), počtem hodin pomoci v rodině, předešlými zkušenostmi a jazykovými 

znalostmi kandidátky/kandidáta. 

Administrativní poplatek neplatí Au Pair USA: 
** která si najde hostitelskou rodinu sama, tzv. direct placement. 
*** poplatek za interview. 
 
 

Přehled poplatků COOLAGENT – Summer Au Pair 

Země Délka pobytu Registrace Zprostředkování 

Dle výběru Letní měsíce 1 490 Kč 3 990 Kč 

 
 

Přehled poplatků COOLAGENT – program COOL COUPLE 

Země Délka pobytu Pohlaví Registrace  Zprostředkování 

Velká Británie, Irsko 12+ měsíců děvče 1 490 Kč  3 990 Kč 

Velká Británie, Irsko 12+ měsíců chlapec 1 490 Kč  3 990 Kč 

Ceny jsou platné při umístění páru – couple do jedné rodiny 

 

Ceník výše uvedených Au Pair programů je platný od 30. 8. 2021. 
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Postup 

Pokud by ses rád/a zúčastnila některého z Au-pair programů, tak je postup velice snadný: 

• vyplníš online-registraci na www.coolagent.cz nebo www.coolagent.sk nebo nám 

jednoduše zavoláš či napíšeš mail 

• ihned poté Ti koordinátorka zašle další podklady ke kompletaci buď emailem nebo 

poštou, podle toho, co preferuješ 

• podklady: 

o připravíš Au Pair Application v češtině a cizím jazyce  

o dopis hostitelské rodině (vzor bude přiložen) 

o 2 doporučení (reference) od lidí, kteří nejsou tví příbuzní, na zkušenosti s dětmi 

nebo na tvůj charakter. K jejich kompletaci můžeš použít formuláře 

COOLAGENT, které ti přípravu referencí usnadní nebo nám jen poskytnout 

kontakt 

o 1 usměvavá pasová fotografie ☺ a 4-5 fotografie např. dětmi, rodiči apod. 

o potvrzení od lékaře a výpis z trestního rejstříku (možno dodat před odjezdem) 

Vše můžeš poslat poštou, emailem nebo přinést osobně. Poplatek za zprostředkování se 

v COOLAGENT platí až po nalezení rodinky. 
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Reference 

Au Pair Adéla – Velká Británie 

Už pár let zpátky jsem byla rozhodnutá zkusit možnost odjet do zahraničí jako au-pair 

a prozkoumat část světa sama někde „tam venku“. Vzhledem k tomu, že jsem v maturitním ročníku 

a moje angličtina nebyla zrovna nejlepší (fajn, vypadala jsem spíš jako ukázkový případ, jak 

anglicky rozhodně nemluvit) jsem se rozhodla odjet na léto do Anglie. 

Dostala jsem se snad k té nejlepší rodince, jakou jsem mohla mít. Starala jsem se o dvě malé děti 

– chlapečka (3 roky) a holčičku (18 měsíců). Byla jsem jejich první au-pair, a tak začátky s malým 

nebyly jednoduché, nebyli zvyklý, aby s nimi někdo bydlel nebo se o něj také staral, nakonec ledy 

povolily a stali jsme se nerozlučnou dvojkou – vlastně trojkou. 

S rodinkou jsme jezdili na spousty výletů v okolí, ale i na vzdálenější místa s karavanem. Navštívila 

jsem například Stonehenge, Warminster, nejlepším výletem se pro mě stalo safari, tak trochu můj 

malý splněný sen, projížděli jsme mezi zvířaty, na některých místech mohli vystoupit a být v co 

největší blízkosti se žirafami, zebrami nebo zvířata nakrmit. 

O volné dny jsem jezdila na výlety hlavně do měst jako třeba Exeter, Bath. Podívala jsem se i do 

Bristolu nebo Londýna. Bylo fajn procházet se jen tak městem, prozkoumávat místa, která nejsou 

zas až tak známá, setkávat se s inspirativními, okouzlujícími lidmi, vyslechnout si jejich příběhy, 

pohled na dnešní svět. Poznala jsem i několik přátel, u kterých vím, že konec léta neznamená 

i konec přátelství a věřím že se budeme dál navštěvovat. 

I když se občas černý mráčky objevily, jsem ráda za všechno, co jsem prožila, co si uvědomila, co 

získala i ztratila, že jsem se nevzdala a odjela, proto ani ty, pokud jen trochu váháš, neboj se 

a někam vyjeď, získáš zkušenost a zažiješ dobrodružství na které jen tak nezapomeneš. 

Chtěla bych společnosti COOLAGENT poděkovat, za zprostředkování pobytu za trpělivost při 

zodpovídání otázek a vyřizování všeho, co bylo potřebné k mému odjezdu do zahraničí ☺ 
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Au Pair Veronika – Španělsko 

Strávila jsem 5 týdnů ve Španělsku na pobřeží Costa del Sol se skvělou anglickou rodinkou, která 

tam jezdí každoročně na dovolenou. Náplní mé práce byl úklid bytu, hlídání dětí u bazénu 

a „babysitting“. Starala jsem se o dvě holky (6 a 9 let) a 

brzy jsem si je zamilovala, protože jsou veselé a nikdy s nimi 

nebyl žádný problém. Zároveň jsem měla i skvělé „host 

parents“, kteří se neustále zajímali o to, zda jsem v pořádku, 

jestli si pobyt ve Španělsku užívám apod. 

Každý týden jsem měla jeden „day off“, kdy jsem mohla 

vyrazit na pláž nebo cestovat. Navštívila jsem tedy nedaleké 

město Marbella, přístav Puerto Banús a zavítala jsem i na 

britské území – na Gibraltar. Spoustu volna jsem ale měla 

i během pracovních dnů, a tak jsem mohla trávit odpoledne u bazénu nebo prozkoumávat okolí. 

Celkově si ze Španělska odvážím hezké vzpomínky a spoustu cenných zkušeností. Jsem moc ráda, 

že jsem se rozhodla na au pair pobyt odjet, a do budoucna určitě plánuji s agenturou Coolagent 

zase někam ☺ 

 

Au Pair Lada – La Chapelle Rousselin, Francie 

Celý pobyt ve Francii můžu zhodnotit jako velmi přínosný. Hodně jsem se zlepšila ve 

francouzštině, poznala novou kulturu, podívala jsem se na úžasná místa, viděla nádherné stavby, 

krásnou krajinu, dech beroucí podívané, ochutnala spoustu sýrů a gastronomických výtvorů, ale 

především jsem poznala skvělé lidi, kteří mě nebrali jako jen někoho na dva měsíce, ale jako člena 

rodiny, našla jsem si spoustu přátel a sesbírala cenné kontakty a zkušenosti na celý život.  

Logicky, není nebe bez mráčku, děti občas zlobily, vymýšlely hlouposti, a ne vždy to byly hotoví 

andílci, ale na druhou stranu, jsou to děti.  Důležité bylo všechny situace vyřešit a zůstat nad věcí. 

Co se týče výběru agentury, stále zůstávám u 10 bodů z 10! Neměnila bych!  

Děkuji moc za umožnění prožití úžasných prázdnin a předem děkuji za „zálohu“ do dvou let 

budoucích. Zatím si nejsem 100% jistá, zda budu chtít další prázdniny vyjet znovu jako au-pair, 

ale času na rozmyšlení stále dost.  
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Au Pair Zuzana – Rakousko 

Před pěti měsíci jsem s vámi vycestovala jako au-pair do Rakouska. Jsem tu vážně moc spokojená, 

rodina je úžasná!! ☺ Jsem zhruba 30 km od Vídně, mám k dispozici „své“ auto a spoustu volného 

času. Navštěvuji kurz 

němčiny, který mi moc pomáhá 

a díky kterému jsem si našla i 

kamarádky! Moc Vám děkuji za 

zprostředkování, nemohla 

jsem si přát lepší rodinku!! 

Posílám i foto sebe s Michelle 

(9let), ona je opravdu zlatíčko 

a kousek baráčku s nádhernou 

krajinou. 

 

Au Pair Tereza – Virginia, USA 

V Americe jsem nyní tři měsíce a jsem stále tak nadšená jako první den ☺  Moje HF je skvělá, 

upřímně jsem si nemohla vybrat lépe. Všem bych přála takovou rodinku. Začátky jsou někdy těžké, 

než si na sebe navzájem zvyknete, ale už po chvíli jsem se tady cítila jako doma. Vše je jen 

o komunikaci, být navzájem upřímní, sdělovat si svoje pocity, trávit společný čas a všechno pak 

přijde samo. Já je beru jako vlastní rodinu a trávím s nimi i svůj volný čas, který ani nemusím…. 

Jednoduše protože chci a mám je ráda.  Nechci tvrdit, že je to vždy jednoduché a není mi smutno, 

ale právě v těchto momentech se vyplatí, když jste si s rodinou blízcí a můžete si o všem 

popovídat a oni Vás vždy podpoří. 

Pak také nedílnou a skvělou součástí pobytu v USA jsou noví přátelé a cestování. Zažijete tolik 

skvělých věcí, uvidíte spousta nových míst, na které byste se pravděpodobně nikdy nedostali ale 

hlavně budete mít nové přátelé z celého světa. 

Pokud někdo váhá, jestli má či nemá jet, rozhodně ANO! Je to skvělá zkušenost, a ne každý má tu 

možnost, takže je třeba toho využít ☺ 
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Au Pair Hana – Velká Británie 

Rodina je úžasná ☺  Jsou moc hodní, pomáhají, podporují, vycházejí vstříc, nechtějí po mě nějaké 

extra uklízení, neberou mě jako služku, ale jako člena rodiny, trávíme spolu čas i mimo „pracovní 

dobu“, díváme se na filmy nebo se něco občas podnikne. Malá je taky moc hodná, bezproblémová, 

vychovaná. Jsem i moc spokojená s bydlením – dům, vesnice i to město, je tu krásně. A škola je 

taky moc fajn, učitelka výborná, neberu to jako „školu“, ale zábavu a že dělám něco pro mou 

angličtinu. Pojede se v rámci školy i na výlet do Oxfordu. Mám tu už i poměrně velkou síť známých 

(au pairky) a po prvotním rozkoukání začínám i poznávat širší okolí. 

   

 

Au Pair Lucka – Massachusetts, USA 

Zhruba před rokem jsem začala přemýšlet nad tím, že bych ráda odjela do USA. Vyhledávala jsem 

si různé varianty, a nakonec se rozhodla pro variantu Aupair. Zašla jsem do agentury a hned jsem 

se zamilovala do nápadu odjet na rok do neznáma. Prvně jsem se bála jít na pohovor v angličtině 

a vůbec někam jet kde se angličtina používá denně (dlouho jsem anglicky nemluvila ani jsem 

angličtinu nijak aktivně nepoužívala), ale už když jsem vešla do místnosti kde rozhovor probíhal ze 

mě nervozita opadla a vše šlo jako po másle. Proběhli různé formality a 

zanedlouho jsem už vybírala rodinku, pohovor jsem měla s několika 

rodinami, protože jsem si chtěla pečlivě vybrat. Vtip byl, že rodinka, u 

které teď jsem mi napsala jako úplně poslední a popravdě jsem s nimi ani 

moc mluvit nechtěla, ale po hovoru se vše změnilo a obě strany jsme se 

shodli, že se matchnem. Jak teď s úsměvem na tváři každému říkáme byla 

to spíše náhoda, že jsem skončila u téhle rodinky. Mám na starosti dva 

malé kluky (3 a 1 rok), starám se o ně celý týden, jsem tu již sedmým 

měsícem, a ještě jsme se ani jednou nenudili.  

S angličtinou nemám žádný problém, lidé kolem mě chápou, že angličtina není můj rodilý jazyk, 

a tak když se spletu nebo něčemu nerozumím nemají problém věci zopakovat nebo vysvětlit. 

Hlavně moji hostparents jsou velice chápaví a hodně mi v mnoha věcech pomáhají-už je nevnímám 

jako někoho pro koho pracuji, ale spíše jako rodinu a kamarády, jako oni sami říkají už jsem 

součástí rodiny.  

Tuhle zkušenost, kterou právě prožívám bych přála každému, protože je k nezaplacení. Můžete 

vidět kousek Ameriky, zažít pravou americkou domácnost ale také prověřit své schopnosti.  
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FAQ 

Jaké platí podmínky pro zájemce o Au Pair? 

Podmínky jednotlivých programů se liší dle příslušných předpisů a zákonů daných zemí. 

V případě, že splňuješ věkovou podmínku a některé další požadavky, můžeš se stát Au Pair 

třeba hned ☺ 

 

Nemohu jet do zahraničí jen tak – třeba na blind?  

Cestování bez předem zajištěné rodiny je samozřejmě možné, nicméně ho nedoporučujeme.  

Je také možné si rodinu najít předem na internetu, ale může se stát, že rodina dané podmínky 

nedodrží. Pokud nemáš dobrou znalost jazyka, nemusíš všemu rozumět a může pro Tebe být 

obtížné si podmínky předem domluvit. COOLAGENT má opravdu nízké poplatky – většina Au 

Pair pobytů v Evropě stojí jen 2990,- Kč, aby sis mohl/a dovolit jet přes agenturu ☺  Všechny 

podmínky budeš vědět předem a pokud bys měl/a jakýkoliv problém, budeme ho s Tebou 

řešit ☺ 

 

Proč nabízí COOLAGENT jen některé země? 

Hlavní výhodou COOLAGENT je, že všechny programy z nabídky jsou legální a prověřené. 

COOLAGENT se specializuje na země, kde je Au Pair program oficiální a vízum není 

potřebné, nebo je možné zařídit ho pro většinu zájemců snadno a rychle. 

 

Co obvykle Au Pair dělá? 

Jsou to určité povinnosti jako např. péče o děti, lehké domácí práce (v USA vykonává Au Pair 

pouze práce spojené s péčí o děti), babysitting (hlídání dětí většinou ve večerních hodinách, 

když už děti spí). Náplň závisí na domluvě s rodinou. Délka pracovní doby se liší dle země. 
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Mohu být Au Pair i já? 

No jasně! ☺ Jsi-li svobodná, bezdětná/ý dívka/chlapec splňující věkovou podmínku dané 

země a zaregistruješ-li se na některý z programů COOLAGENT, můžeš to klidně zkusit. Ani 

řidičský průkaz není podmínkou. 

 

Co znalost angličtiny? Musím umět dobře anglicky? 

Ani to není podmínka. Některé klientky mají jen základní znalost a zvládnou pobyt výborně, 

i když začátek může být trochu těžší. Umístění v tomto případě může trvat déle, záleží to na 

období, kdy se přihlásíš. Pokud jsi ale dosti trpělivá, určitě to pro Tebe nebude složité. 

Důležité je, abys nám poskytla pravdivé informace o svojí znalosti angličtiny, to znamená 

nepřehnat to, ale ani nebýt zbytečně skromná. 

 

Mohu navštěvovat jazykovou školu? 

Samozřejmě! Stačí si v přihlášce tento požadavek zaškrtnout. My Ti poté najdeme rodinku, 

kde budeš mít čas školu navštěvovat. Většina Au Pair chodí do školy 2x týdně 2-3 hodiny. 

Cena se odvíjí podle kvality výuky, počtu hodin a samozřejmě lokalitě. 

 

A jak dlouho je dobré v Anglii zůstat? 

Opět záleží na Tobě. pokud si chceš zdokonalit angličtinu, ideální je zůstat minimálně 6 

měsíců. Většina rodin preferuje pobyt na 1 rok – tento pobyt se dá kdykoliv prodloužit nebo 

zkrátit. Dokážeme zprostředkovat i kratší pobyt (3-5 měsíců), ale nedá se to garantovat. 

 

Kdy je nejlepší se zaregistrovat? 

KDYKOLIV. Díky našim kontaktům a rozsáhlé síti spolupracujících agentur odchází 

prostřednictvím COOLAGENT do Británie stovky Au Pair po celý rok. Vždy máme dostatek 

volných rodin. Je možné se zaregistrovat pár týdnů, resp. dní před plánovaným odjezdem 

nebo dlouhodobě dopředu. 

 

Mohu si vybrat město, ve kterém chci žít? 

Ano, uděláme vše pro to, abychom Ti zprostředkovali pobyt tam, kde bys chtěla být. Neměl by 

být žádný problém najít Ti rodinu v Londýně, Manchestru nebo například v Brightonu. Síť 

našich spolupracujících agentur nám umožňuje pokrýt celou Anglii a Skotsko, Wales, Severní 

Irsko a ostrovy.  
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Cestovní agentura: 

COOLAGENT, EuroPair, s.r.o. 

Sukova 49/4, 602 00 Brno 

IČ: 26489881 

www.coolagent.cz www.coolagent.sk  

Bezplatná linka ČR: 800 124 368, mobil SR: 0908724368, coolagent@coolagent.cz  
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