Michal Špác – Helping Hands, Cork, Irsko
Byl jsem na stáži v městě zvaném Cork v Irsku, je to druhé největší
město v Irsku, ale má přiližně jenom 37 000km2 co se týče do rozlohy.
Stáž trvala 3 týdny. Odlétali jsme z Prahy do Dublinu 23.9. a zpět
14.10. do Prahy. Na stáž jsem se dostal díky naší škole VOŠ a SPŠE
Plzeň a díky programu Erasmus+.
Byl jsem ve firmě Halping Hands, která se zabývá mezinárodní adopcí
dětí z mnoha zemí, jako jsou například: Vietnam, Čína, Bulharsko ale
mimo jiné i Polsko a mnoho dalších. V této firmě jsem měl na staroti
vytvořit v programu Access databázi dětí, kterí čekají na adopci a také
jsem vytvářel určité formuláře a sestavy. Také jsem vytvářel menu pro orientaci v programu a poté jsem využíval
mnou vytvořené formuláře a dotazy k doplnění potřebných informací do databáze. Poté, když už jsem měl
všechno hotové, tak jsem upravoval vzhled formulářů a menu a občas jsem dostal za úkol kopírovat a skenovat
nějaké dokumenty a následně je rozesílat na příslušné adresy. Díky této praxi jsem se naučil pracovat lépe
s programem Access, ve kterém jsme se už učili ve školní výuce. Některé znalosti jsem musel jen oprášit, protože
naše školní výuka mě připravila docela dobře na tuto stáž, si myslím. A některé informace jsem si musel
dohledávat na internetu a poté je využívat v praxi při tvorbě menu. Díky této praxi jsem si také ujasnil, že
v programu Access, už na dále nechci pracovat. Do kolektivu mě přirali hned první den. Dostal jsem kod od
alarmu a důběru, takže již od prvního dne jsem v práci zůstával odpoledne sám, zatímco všichni odcházeli, a
dodělával jsem zadané úkoly.
Tato praxe mi také pomohla se zlepšit v anglickém jazyce, jak v mluvené řeči, tak i v psaném projevu. První týden
byl pro mě těžký, kvůli přízvuku a rychlosti řeči Irů jsem měl problémy porozuměnt konverzaci. Ale po prvním
týdnu se to všechno zlepšilo a problémy zmizely.
Bydlel jsem v hostitelské rodině, která se skládala z dvou rodičů, dvou
dcer a jednoho psa. Hned první den jsem dostal plánek koupelny, kdy
bývá volná, protože jejich dcery okupují koupelnou vždy ráno cca
hodinu a půl. Byl jsem v rodině sám, tak jsem měl malou místnost.
Bylo to tam velice pěkné a dobře zařízené. K snídani jsem pravidelně
dostával tousty, či cereálie. K obědu jsem dostával balíček, ve kterém
jsem vždy měl ovoce, nějakou tyčinku a tousty či zeleninové tortyly.
Večeře byli pokaždé jiné, ale jelikož jsem byl v rodině, která se aktivně
zapojuje do sportu, hlavě dcery, tak k večeři byla vždy zelenina
s nějakým masem.
Ve volném čase jsem psal povinné dokumenty k této stáži, ale také jsem procházel město se spolužáky a o
víkendech jsme projížděli zajímavosti Irska. Párkrát do týdne jsme se scházeli se spolužáky v nějaké hospůdce
s živou hudbou a vyměňovali jsme si zážitky a poznatky ze stáže.
Na stáž jsme dostali nemalý grant, s kterým jsme si hradili ubytování,
stravování, MDH a cestu. Na stáž jsme odjížděli připraveni z kurzů na
naší škole, které jsme museli všichni podstoupit nad rámec vyuřování.
Kuzry anglického jazyka si myslím, že byly užitečné, protože jsme
probírali témata, která jsme určitě využili na naší stáži. Za mě se stáž
určitě podařila. Získal jsem zde pár nových přátel a naučil jsem se
nové důležité znalosti. A zjistil jsem, že pobyt a práce v zahraničí není
až takový problém. Na odloučení od rodiny a zvyklostí z Plzně jsem si
rychle zvykl.

