Kateřina Teřlová, Evolve Therapy, Irsko
Vše začalo nabídkou, kterou nám poskytla Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická
v Plzni, která tento rok poprvé spolupracovala s programem Erasmus+. Dne 26. 09. 2017 jsem se svou skupinou
odletěla na třítýdenní stáž do Irska. Jelo nás celkem 12 včetně naší doprovodné paní učitelky Dmitrišinové. Na
rozdíl od zbytku skupiny jsem byla ubytovaná s dalšíma dvěma kamarády v malém městečku Mallow.
Asi týden před stáží nám všem byl rozeslán email ohledně toho, kde budeme pracovat a kde budeme
ubytovaní. Já jsem se dozvěděla, že budu pracovat v terapeutickém centru Evolve Therapy, které se zabývá
skupinovými a individuálními terapiemi s dětmi trpící autismem, poruchou řeči, nebo například anorexií, či
bulimií.
Jelikož studuji ekonomický obor, ke kterému patří i administrativa, mou pracovní náplní bylo například psaní
emailů, přepisování dat do počítače, kopírování a skenování dokumentů. Nejprve jsem dostávala jen
jednoduché úkoly, které se „nedaly zkazit“, postupně pak přibyly i důležitější, jako například tvorba prezentace
k novému projektu, vytváření uvítacího videa a vyřizování telefonátů.
I přes to, že jsem zvládala komunikaci poměrně dobře, právě s telefonováním jsem měla zpočátku velké
problémy. Ovšem mohu říci, že už tak v půlce pobytu se to velice zlepšilo a vidím v tomhle ohledu u sebe
obrovský pokrok. Také schopnost rychleji zareagovat na otázku, nebo dokonce vést dlouhý rozhovor už mi
nedělá takový problém jako dřív.
Ubytovaná jsem byla u velice sympatické paní Kay. Měla stejný vkus na filmy i hudbu, takže konverzace u stolu
nikdy nevázla. S bydlením nikdo z nás žádný problém neměl, všude bylo čisto, každý večer jsme měli
připravenou teplou večeři a přes den jsme měli k dispozici vždy plnou ledničku.
O víkendech jsme všichni společně jezdili na výlety. Navštívili jsme například krásné městečko Kinsale,
Moherské útesy, pivovar Guiness a jeli jsme na okružní cestu kolem pobřeží s názvem Ring of Kerry. První dva
víkendy s námi jezdila i paní učitelka Dmitrišinová, poslední víkend jsme výlety absolvovali sami. Irsko je krásné
místo a bylo stále co objevovat.
Celý náš pobyt byl hrazený z grantu Evropské unie. Z toho jsme měli uhrazené letenky a ubytování v rodinách.
Dále jsme dostali kapesné, které pokrylo veškeré naše výdaje za stravování a MHD v Irsku.
Abychom byli na cestu dobře připravení, navštěvovali jsme všichni před stáží přípravné kurzy. Tyto kurzy
zprostředkovávala naše škola a scházeli jsme se vždy po vyučování alespoň jednou týdně po dobu dvou měsíců.
Učili jsme se zde nejen základní pojmy, které by se nám mohly v práci hodit, ale zároveň jsme se snažili
poznávat irskou kulturu.
Celou stáž bych zhodnotila velice pozitivně. I přes počáteční obavy, které jsem měla před stáží, se mi nakonec
v Irsku velmi líbilo. Poznala jsem zde spoustu zajímavých a skvělých lidí, viděla nádhernou přírodu, zlepšila se ve
své angličtině a v neposlední řadě získala ohromnou zkušenost, která se mi v životě rozhodně neztratí.

