Viktoria Židlíková, Limerick Youth service, Irsko
Byla jsem na čtyřtýdenní stáži v Irsku ve městě Limerick. Na tuto stáž jsem mohla vyjet díky naší škole
Waldorfské základní a střední škole Semily, příspěvková organizace. A samozřejmě díky Erasmu+.
Pracovala jsem v organizaci Limerick Youth service, která působí v nejchudší čtvrti Limericku. Pracují zde s
dětmi ze sociálně slabších rodin, které nemají prostředky na užitečné trávení
volného času. Často se pak toulají po ulicích, kde snadno získají možnost
užívaní drog, s tím ruku v ruce přichází i jiné kriminální činnosti. Tato
organizace proto zajištuje dětem kroužky, kde mohou trávit volný čas.
Pracovní prostředí bylo výborné, s kolegy jsme si velmi rozuměli a pravidelně
trávili část pracovního dne u šálku čaje a dlouhých rozhovorů.
V práci jsme se individuálně věnovali dětem, hodně s nimi mluvili o škole,
zájmech, rozdílných kulturách a často jsme je učili české fráze. Učili jsme je,
jak okopávat záhonky, jaké květiny na nich rostou a k čemu jsou dobré. Hráli
jsme s nimi fotbal, kde jsme je učili férové hře, ohleduplnosti a sportu. Také
jsme s nimi chodili na lekce handballu, kde se učily koordinaci těla, odpalu
rukou a přesnému zásahu. Na hodinách boxu jsme s nimi cvičili a učili je
správnému protažení těla. Také jsme je učili skákat přes švihadlo a plést věnce
z kvítí. Při jednotlivých aktivitách jsme také na děti dohlíželi a řešili jejich
sporty a podobné záležitosti.
Zlepšila jsem se v komunikaci s dětmi. Naučila jsem se organizaci her pro děti a jejich provedením. Naučila
jsem se základy boxu a handball. Naučila jsem se učit děti jak správně cvičit. Využila jsem hry, které jsme se
učili na přípravě ke stáži. Zdokonalila jsem se ve schopnosti spolupráce s kolegy, zkoordinování probíhajících
činností a časové organizaci.
Na stáži se mi velmi zlepšili komunikační dovednosti v anglickém jazyce. Přestala jsem se bát mluvit a aktivně
jsem vyhledávala konverzace.
První týden na stáži jsem se spolužačkou bydlela na farmě asi 30 Km od města Limerick. Bohužel toto místo
bylo příliš daleko a nejezdilo sem moc autobusů a tak jsme se po týdnu přestěhovali na hotel. Byl to ale skvělý
zážitek, který nás naučil flexibilitě a orientaci. V hotelu jsem se naučila 100+1 receptům s rychlovarnou konvicí.
Večeře zde byli většinou moc dobré, ale bohužel bylo na výběr stále ze stejných
jídel.
Ve volném čase jsme prozkoumávali okolí. Užívali si městského života v
kavárnách, galerií a muzeích. Byli jsme i na vernisáži místních umělců a s jedním
jsme se sblížili. O víkendech jsme si pronajímali autobus a vyráželi do přírody.
Navštívili jsme nádherný národní park Killarney, slavné Cliffs of Moher a nebo
nádherný Ring od Kerry. Koupali jsme se v oceánu a navštívili několik měst.
Skvělé je, že toto si mohl dovolit úplně každý z naší třídy, protože jsme měli z
grantu hrazeno úplně všechno.
Na tuto stáž bych jela zas. Velice to
utržilo přátelství a dalo nám to
nespočet skvělých vzpomínek a
zkušeností. Nejvíce jsem pyšná na
to, že se mi podařilo získat práci
bez pomoci agentury. Díky tomu jsem zjistila, že když v
budoucnu vyrazím do zahraničí tak se tam neztratím. Získala
jsem také skvělou pracovní zkušenost do mého CV a nabídku
práce do budoucna.

