Mikoláš Vietze, St. Mary’s Cathedral, Irsko
Naší třídě se naskytla možnost vyjet v rámci sociálního praktika na čtyřměsíční stáž do
Irska. Této příležitosti jsem se velmi rád chopil. Bydleli jsme a byli zaměstnáni v Limericku.
Já s dalšíma dvěma spolužáky pracoval v místní katedrále.
Na stáž jsme mohli vyjet díky naší škole – Waldorfská základní a střední škola, p. o., a
programu Erasmus+, kterého se škola účastní.
Katedrálu Panny Marie (St. Mary’s Cathedral) je možné navštívit a prohlédnout si ji, ale
zároveň se tu pravidelně konají bohoslužby. Prostředí to bylo velmi příjemné - kolegové byli
vždy milí, bez problému jsme se s nimi dohodli, navíc s nimi jsme stále v kontaktu.
První týden stáže nebyl moc záživný – mojí
pracovní náplní bylo hlavně uklízení. Pak jsem
vítal a počítal příchozí návštěvníky, dával jim
papírové průvodce a odpovídal na případné
dotazy ohledně katedrály. Posledním úkolem byl
překlad papírového průvodce do češtiny a
následné grafické zpracování. Na tom jsme
pracovali společně.
Největším přínosem z pracovního hlediska je
to, že jsem se naučil pracovat v Canvě – editoru
pro vytváření letáčků, plakátů apod. Při interakci
s návštěvníky jsem zapojil zkušenosti z letní
brigády z muzea.
Samozřejmě jsem se také zlepšil v angličtině – při rozhovorech lépe rozumím, nemusím
tolik přemýšlet o tom, co chci říct, snáze a rychleji reaguji.
Část z nás byla ubytována na hotelu. Agentura, která nám na stáži měla obstarat
ubytování v hostitelských rodinách, slibovala, že je to pouze na přechodnou dobu, ale
nakonec jsme v hotelu zůstali celé čtyři týdny. Stravování jsme měli zajištěné, ale rozhodně
nebylo ideální – tak nevyváženě jsem se nikdy nestravoval (jídlo bylo hrozně mastné).
Ve volném čase jsme jezdili na výlety, chodili
do galerie, procházeli se, či chodili do hospody.
Celkově jsme byli na pěti výletech: na Cliffs of
Moher, v Killarney National Park, v Galway,
v Corku a na Ring of Kerry.
Ubytování, stravování, doprava, i kapesné bylo
hrazeno z grantu Erasmu+.
Na stáž jsem se ale ovšem musel připravovat.
Příprava se skládala z hodin angličtiny navíc, kde
jsme se také dozvěděli něco o zvycích a kultuře
země, kam jsme se chystali vyjet. Kromě těchto
hodin bylo také zapotřebí absolvovat kurs OLS od
EU, abychom se zlepšili v angličtině.
Celkově stáž hodnotím kladně. Strávit měsíc v cizí zemi a starat se tam sám o sebe je
velmi dobrá zkušenost. Také jsme poznali irskou přírodu, která je velmi zajímavá. Navíc jsem
měl to štěstí pracovat na zajímavém místě s přívětivými lidmi.
Největší radost mám z toho, že si nás v práci oblíbili a také že tam po nás něco zůstalo
(papírový průvodce).

