
Finansavimą FLEX programai teikia Jungtinių Amerikos Valstijų švietimo ir 
kultūros departamentas

Kas yra FLEX programa?
1992 metais senatorius Bilas Bredlis (Bill Bradley) kartu su kongreso 

nariu Džimu Lyču (Jim Leach) priėmė įstatymą, remiantį FLEX programą. 
Jungtinių Amerikos Valstijų kongresas patvirtino programos, kuria skatinama 
žmonių iš Jungtinių Valstijų ir buvusių Sovietų Sąjungos valstybių draugystė, 
finansavimą. Nuo to laiko finansavimas išsiplėtė ir į kitas šalis.

FLEX programą visiškai finansuoja Jungtinių Amerikos Valstijų 
vyriausybė ir administruoja Jungtinių Amerikos Valstijų švietimo ir 
kultūros departamentas. Konkurso būdu atrinktiems vidurinės mokyklos 
moksleiviams programa suteikia stipendiją, kuri padengia vienerių metų 
gyvenimo Jungtinėse Amerikos Valstijose priimančioje šeimoje ir JAV 
mokyklos lankymo išlaidas. Taip siekiama skatinti Jungtinių Amerikos Valstijų 
ir kitų pasaulio šalių žmonių tarpusavio supratimą.

FLEX programą remia tūkstančiai JAV piliečių bei vidurinės mokyklos, 
kurios priima, moko bei remia moksleivius be jokios finansinės kompensacijos.

Per šiuos 26-erius metus FLEX programa, trunkanti vienerius akademinius 
metus, suteikė stipendijas daugiau kaip 27 000 vidurinių mokyklų moksleivių. 
2018–2019 metais pagal FLEX programą JAV studijuoja 922 moksleiviai.

Kas organizuoja programą?
Amerikos Tarptautinio švietimo taryba vykdo informacijos platinimą 

apie FLEX programą, dalyvių atranką, supažindina su reikalavimais ir 
organizuoja kelionę. 1974 m. įsteigta Amerikos Tarptautinio švietimo taryba 
yra tarptautinė ne pelno organizacija, siekianti per švietimą gerinti valstybių 
tarpusavio supratimą, asmenų idėjų mainus ir bendradarbiavimą. Daugiau 
kaip 40 metų ji kuria, įgyvendina ir remia naujoviškas programas Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Europoje, Eurazijoje, Viduriniuose Rytuose ir Afrikoje ir 
įtraukia į jas dešimtis tūkstančių dalyvių.  Tarp remiamų programų yra ir 
keletas JAV vyriausybės programų, skirtų vidurinių mokyklų moksleiviams 
(be FLEX), studentams, absolventams, mokytojams bei profesoriams. 

Daugelis kitų privačių, ne pelno organizacijų Jungtinėse Amerikos 
Valstijose taip pat remia FLEX programą. JAV vyriausybė 
paprašė šių organizacijų padėti FLEX programos 
dalyviams apgyvendinimo JAV priimančiose 
šeimose klausimais ir organizuoti įvairias 
veiklas vienerius metus trunkančios 
programos metu. 

“… jie duoda labai daug mūsų bendruomenei supažindindami mūsų moksleivius 
su vietomis, kurias jie tik svajojo kažkada aplankyti, bei kultūromis, kurių nė 
neįsivaizdavo esant tokių skirtingų. Geriausia yra tai, kad aš myliu tuos mok-

sleivius taip pat, kaip ir savuosius. Jie užima didelę dalį mano širdies. Nepaprastai 
džiaugiuosi, kai moksleiviai grįžta aplankyti ir papasakoja apie savo pasiekimus, 

tokius kaip mokyklos baigimas, ir ką jie veikia toliau suaugusiųjų gyvenime.“

- Priimančios FLEX moksleivio šeimos tėvas

2019-2020

“Aš niekada neužmiršiu šių patirties kupinų metų, ypač nuostabios, 
mane priėmusios šeimos. Jie nežiūrėjo į mane kaip į nepažįstamą 

žmogų ir sutiko su šypsenomis. Aš esu vienas laimingiausių žmonių 
pasaulyje, nes aš turiu dar vieną MAMĄ, be savo tikros MAMOS. 

Aš esu dėkinga FLEX ir JAV departamentui už tai, kad suteikė man 
galimybę susirasti draugų iš viso pasaulio ir pažinti kitas kultūras,”

– absolventė iš Sakartvelo

„Kaip mama aš galiu papasakoti, kaip ji pasikeitė ir patobulėjo. Dabar ji atrodo 
labiau suaugusi ir atsakinga. Ji turėjo galimybę pažinti kitą kultūrą gyvendama 

ją priėmusioje šeimoje, patirti tipišką amerikiečio paauglio gyvenimą. FLEX ne tik 
jai padėjo suaugti kaip žmogui, bet ir aš pajaučiau amerikietišką kultūrą. Tėvai 
nerimauja dėl savo vaiko saugumo, kai jis yra nepažįstamoje šeimoje užsienyje, 

tačiau priimančios šeimos, FLEX darbuotojai bei Amerikos taryba labai palaiko ir 
yra paslaugūs. FLEX programa buvo geriausias dalykas, kurį patyrė mano dukra.“

-FLEX moksleivio mama

Follow FLEX:

FLEX Program

FLEXProgram

discoverFLEX.org

@FLEXProgram

https://www.instagram.com/flexprogram/
https://www.pinterest.com/flex0203/
https://twitter.com/flexprogram?lang=en
http://discoverflex.org/


Country (City) Phone Email

Armėnija (Jerevanas) (374-10) 56-00-45 flex@americancouncils.am

Azerbaidžanas (Baku) (994-12) 436-75-29 flex@americancouncils.az

Sakartvelo (Tbilisis) (995-032) 229-21-06 flex.ge@americancouncils.org

Estija (Tartu) (372) 737-57-14 estonia@americancouncils.eu

Kazachstanas (Almata) (7-727) 291-92-26 flex.kz@global.americancouncils.org

Kirgizija (Biškekas) (996-312) 910-989 flex@americancouncils.kg

Latvija (Ryga) (371-29) 299-906 latvia@americancouncils.eu

Lietuva (Vilnius) (370-677) 200-92 lithuania@americancouncils.eu

Moldova (Kišiniovas) (37-322) 24-16-64 flex@americancouncils.md

Mongolija (Ulan Batoras) (976) 93-130-647 flex@americancouncils.mn

Juodkalnija (Podgorica) (382-67) 562-121 podgorica
@americancouncils.see.org

Lenkija (Varšuva) (48-530) 097-051 poland@americancouncils.eu

Rumunija (Bukareštas) (40-769) 696-698 flexromania@americancouncils.eu

Serbija (Belgradas) (381-11) 324-5905 belgrade
@americancouncils.see.org

Tadžikistanas (Dušanbė) (992-37) 221-21-03 flex@americancouncils-tj.org

Turkmėnistanas 
(Ašgabatas) (993-12) 36-90-21 flex@americancouncilstm.org

Ukraina (Kijevas) (38-044) 289-39-52 flex@americancouncils.org.ua

Kas gali teikti prašymą dėl dalyvavimo 
programoje?
FLEX stipendija yra nuopelnais pagrįstas konkursas, kuris yra nemokamas ir atviras 
kandidatams, atitinkantiems programos reikalavimus. Moksleiviai su negalia yra 
taip pat kviečiami dalyvauti atrankose. Kiekvienais metais tarp FLEX finalininkų yra 
apie 20 moksleivių su negalia. Atrinkti moksleiviai su negalia turi atitikti tuos pačius 
kriterijus, kaip ir kiti programos dalyviai. Moksleiviai gali pateikti paraišką tik vieną 
kartą per programos konkurso ciklą.

Reikalavimus atitinkantys kandidatai privalo:

1) Atitikti klasės/amžiaus reikalavimus, nustatytus jų šaliai (žiūrėti lentelėje)
2) Būti vidurinės mokyklos moksleiviu tuo metu, kai yra pateikiamas prašymas
3) Turėti gerą arba aukštesnįjį akademinių pasiekimų lygį
4) Būti studijavusiam anglų kalbą ir parodyti anglų kalbos gebėjimą atrankos 

metu 
5) Atitikti JAV vizos reikalavimus
6) Būti vienos iš šių šalių piliečiu: Armėnijos, Azerbaidžiano, Sakartvelo, 

Estijos, Kazachstano, Kirgizstano, Latvijos, Lietuvos, Moldovos, Mongolijos, 
Juodkalnijos, Lenkijos, Rumunijos, Serbijos, Tadžikistano, Turkmėnistano arba 
Ukrainos ir gauti tarptautinį pasą šalyje, kurioje teikia paraišką programai

*PASTABA: paskutinės klasės moksleiviai, privalantys atlikti karinę tarnybą, negali 
teikti prašymo.

Kaip vyksta testavimo ir atrankos procesas?
Moksleiviai varžosi keliuose konkurso turuose. Pusfinalio etape moksleiviai ir jų tėvai yra pakviečiami dalyvauti informaciniame susitikime, kad sužinotų 

daugiau apie programą. Tuomet moksleiviai dalyvauja individualiame pokalbyje su Amerikos tarybos darbuotojais, atlieka standartinį anglų kalbos testą, 
prižiūrimi darbuotojo parašo du rašinius ir gauna oficialią programos paraišką, kurią turi užpildyti ir pateikti Amerikos tarybai per dvi savaites.

Atranka bus pagrįsta nuopelnais ir išsamiose paraiškose parodytu pasiruošimu vienerių metų trukmės mainų patirčiai. Anglų kalbos mokėjimas yra svarbus, 
bet ne vienintelis elementas pasirinkimo procese. Moksleiviai taip pat turės pateikti medicininius pažymėjimus, kurie patvirtins, kad moksleivis gali dalyvauti 
programoje. 

Atrankos procesas bus baigtas pavasarį ir visi kandidatai gaus pranešimą dėl savo statuso iki gegužės vidurio. Atrinkti finalininkai birželio–liepos mėnesiais 
dalyvaus pasiruošimo programoje savo šalyje ir į JAV išvyks liepos–rugpjūčio mėnesiais. Moksleiviai sugrįš namo kitų metų gegužę–birželį. FLEX moksleiviai privalo 
grįžti į savo gimtąją šalį iki programos pabaigos datos, kurią patvirtina Amerikos taryba. JAV viza, išduota programai, nebus pakeista ar pratęsta pasibaigus 
programos laikotarpiui.

Kas negali teikti prašymo?
Moksleiviai negali teikti prašymo, jei:

• Ji/jis neatitinka 1-6 kriterijų
• Ji/jis gyveno Jungtinėse
    Amerikos Valstijose daugiau
    kaip devyniasdešimt (90) dienų
    per pastaruosius penkerius (5)
    metus
• Jo/jos šeima (ar šeimos narys):

◦ Teikė ar teikia paraiškas dėl 
emigravimo į JAV

◦ Planuoja emigruoti arba jau 
emigravo į JAV

Kas NĖRA padengiama?
Kas NĖRA padengiama?

• Išlaidų, susijusių su 
tarptautinio paso gavimu

• Asmeninių išlaidų, kurių
nepadengia mėnesinė
stipendija

• Papildomų išlaidų bagažui
• Telefono skambučių ar

naudojimosi internetu, 
įskaitant prieigą prie
elektroninio pašto.

Ką suteikia stipendija?
FLEX padengia šias išlaidas:

• Vidaus ir tarptautinę kelionę į abi puses (iš namų į JAV ir atgal)
• Mėnesines pašalpas, padedančias mokiniams dalyvauti socialinėje 

veikloje ir įsigyti būtinus asmeninius daiktus
•  Apgyvendinimą su atrinkta ir patikrinta JAV priimančia šeima viener-

iems metams
•  Priėmimą į JAV vidurinę mokyklą
•  Kryptinę programos veiklą, įskaitant pasirengimą programai prieš 

išvykimą į JAV ir po sugrįžimo į Lietuvą
•  Programos veiklą, vykdomą vietinėse JAV bendruomenėse
• Medicinos draudimą, išskyrus esamus sveikatos būklės sutrikimus ir 

dantų priežiūrą.

Kokią naudą man suteiks mainų programa?
FLEX programa suteikia mokiniams galimybę pažinti Jungtinių Valstijų 
žmones ir kultūrą. FLEX dalyviai yra jaunieji ambasadoriai, mokantys 
amerikiečius apie savo valstybių žmones ir kultūrą. Mokiniai įgyja 
supratimo ir ugdo jautrumą kitoms kultūroms, tobulėja kaip asmenybės, 
mokosi gyventi savarankiškai ir vis labiau abipusiškai priklausomame 
pasaulyje. Mokiniai sukuria tvirtus ryšius su priimančiomis JAV šeimomis ir 
bendruomenėmis, kurie gali tęstis ir visą gyvenimą. Grįžę namo, dauguma 
mokinių vėliau baigia prestižinius universitetus ir dirba įdomius darbus, kur 
panaudoja Jungtinėse Valstijose įgytus įgūdžius.

Ką reikėtų apsvarstyti prieš pateikiant prašymą
dėl FLEX programos?
Programa besidomintys mokiniai turėtų įvertinti, ar dalyvavimas metų 
trukmės mainų programoje neturės neigiamo poveikio jų mokymuisi ar 
asmeninei ateičiai. 

Mokiniai turėtų apsvarstyti šiuos klausimus:

• Ar turėsiu pakartoti mokslo metus sugrįžęs namo?
•  Ar aš spėsiu laiku grįžti namo ir išlaikyti baigiamuosius mokyklos /

universiteto/instituto egzaminus? FLEX studentai į savo bendruomenę 
grįžta vėlyvą gegužę ir birželį.

•  Ar universitetas atidės mano priėmimą, jei aš jau buvau priimtas?
•  Ar sugrįžęs turėsiu atlikti karinę tarnybą?
•  Ar galėsiu baigti savo mokyklą su pagyrimu?

Atkreipkite dėmesį: nors mokiniai mokysis JAV vidurinėse mokyklose, 
jų mokymo programos iš esmės skiriasi nuo mokinių valstybės mokymo 
programų, todėl jie greičiausiai mokysis kitų dalykų.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į 
Amerikos tarybos biurą savo šalyje.

Valstybė Klasės reikalavimai 
(-as)

Amžiaus 
reikalavimai

Baigtas vidurinis 
išsilavinimas arba 
gautas diplomas 

iki programos 
pradžios datos

Armėnija 9, 10, 11, ar 12*; arba 
1-4 koledžo metai 

2001.02.15 - 
2004.07.15

Atitinka 
reikalavimus, jei 

baigė

Azerbaidžianas 11* 2001.02.15 - 
2004.07.15

Atitinka 
reikalavimus, jei 

baigė

Estija 9, 10 2001.07.15 - 
2004.07.15

Neatitinka 
reikalavimus, jei 

baigė

Sakartvelo 9, 10 or 11 2002.01.01 - 
2004.07.15 

Neatitinka 
reikalavimus, jei 

baigė

Kazachstanas 8, 9 or 10; ar 1 – ieji 
licėjaus/koledžo metai 

2001.07.15 - 
2004.07.15

Neatitinka 
reikalavimus, jei 

baigė

Kirkizija 9, 10, 11; ar 1 – ieji 
licėjaus/koledžo metai

2001.07.15 - 
2004.07.15

Atitinka 
reikalavimus, jei 

baigė

Latvija 9, 10  2001.07.15 - 
2004.07.15

Neatitinka 
reikalavimus, jei 

baigė

Lietuva 9, 10 2001.07.15 - 
2004.07.15

Neatitinka 
reikalavimus, jei 

baigė

Moldova 9, 10 or 11 2002.01.01 - 
2004.07.15

Atitinka 
reikalavimus, jei 

baigė

Mongolia 9, 10 or 11 2002.01.01 - 
2004.07.15

Neatitinka 
reikalavimus, jei 

baigė

Juodkalnija 1 arba 2 gimnazijos 
klasės 

2002.01.01 - 
2004.07.15

Neatitinka 
reikalavimus, jei 

baigė

Lenkija

1 ir 2  licėjaus/ 
technikumo klasės
arba 3 gimnazijos 

klasė

 2001.07.15 - 
2004.07.15

Rumunija 9, 10, or 11 2001.07.15 - 
2004.07.15

Neatitinka 
reikalavimus, jei 

baigė

Serbija 1 arba 2 gimnazijos 
klasė 

2002.01.01 - 
2004.07.15

Neatitinka 
reikalavimus, jei 

baigė

Tadžikistanas 11 2001.02.15 - 
2002.12.31 

Atitinka 
reikalavimus, jei 

baigė

Turkmenistan N/A* 2001.03.15 - 
2003.05.31 

Atitinka 
reikalavimus, jei 

baigė

Ukraina 8, 9 or 10 2002.01.01 - 
2004.07.15

Neatitinka 
reikalavimus, jei 

baigė

Kas gali teikti prašymą dėl 
dalyvavimo programoje:

Neatitinka 
reikalavimus, jei 

baigė
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