
 
 

Tadeáš Vrba, St. Munchin's Community Centre, Irsko 

 

I přes všechny problémy, které byly s touto stáží spojeny kvůli koronavirové krizi, se 

mi po těžkém roce papírování a domlouvání naskytla možnost strávit tento 4 týdenní 

pobyt v Irsku. Konkrétněji v městě Limerick. Za tuto úžasnou možnost tak mohu 

děkovat projektu Erasmus+ a naší škole VOŠ a SPŠE, kteří díky své dlouhodobé 

spolupráci mi pomohli se sem dostat.  

Během mého pobytu v zahraničí, jsem pracoval v místním komunitním centru. Toto 

místo slouží především jako rozvozová společnost jídla pro seniory a osoby 

s fyzickým postižením. Přímo v budově je pak ovšem spoustu dalších možností, jak 

komunita může společně trávit čas.  

Díky rozmanitosti poskytovaných služeb centrem, bylo na místě opravdu mnoho 

možností, kde pracovat. Zkusil jsem si tak třeba rozvážení jídel přímo v dodávce, kde 

bylo mým úkolem rozdávat podle dané tabulky jídlo do jednotlivých domů.  Ovšem 

mojí hlavní prací v centru bylo telefonování se zákazníky, kteří si objednávali na 

další týden daná jídla. Ačkoliv se tedy jednalo spíše o sociální práci, která byla mimo 

můj obor, tak jsem na tomto místě byl neskutečně šťastný. Ať už jsem měl jakýkoliv 

úkol toho dne, neustále jsem hovořil s rodilými mluvčími a mohl jsem si tak volně cvičit mojí úroveň jazyka. 

Zároveň v tomto centru byla velmi sympatická skupina lidí, která byla velmi přátelská. Mohl jsem se tak na 

tomto místě, kde převažovala uvolněná a familiární nálada, cítit bezpečně a pohodlně, což mi také velmi 

pomohlo.   

Jak už jsem řekl, tak tato práce mi samozřejmě mj. pomohla se zlepšit i v mých jazykových znalostech. Díky 

mému každodennímu povídání s mnoha lidmi v centru jsem se postupem času naučil mluvit více plynule a bez 

zbytečných chyb, které jsem ve zmatku na začátku dělal. 

Během celého pobytu v Limericku jsem byl zde ubytovaný ve dvou hotelech, ve kterých se mi každý den 

dostávalo snídaní a večeří, které byly spolu s ubytováním předem hrazené z grantu. Ten mi mj. pokryl i ty 

nejdůležitější věci jako byly letenky a MHD, takže jsem měl na veškeré výlety po celém Irsku dostatek peněz, a 

mohl jsem si tak zpříjemnit celou stáž. Osobně bych tedy rád vyzdvihl dva výlety. A sice velmi známé Moherské 

útesy a národní park v Killarney, ve kterém jsme si půjčili s kamarády kola a celý si ho tak hezky projeli.  

Na tuto stáž jsem se musel připravovat, a to speciálním jazykovým kurzem, na kterém jsem strávil přibližně 30 

hodin a dalšími přípravnými hodinami, které nás poučily, jak se 

chovat a na co si dát pozor.  

Celkově tedy moji stáž hodnotím určitě za skvělou zkušenost, která 

se zajisté v životě ještě několikrát vyplatí. Je to neskutečný zážitek, 

který bych rozhodně každému z celého srdce rád doporučil. Pokud 

tedy ještě stále je někdo, kdo váhá, zda do této výzvy jít, určitě bych 

vás rád tímto povzbudil. Prakticky se nemá co pokazit. ☺ 


