Kristýna Dvořáková, Rocky Road Minerals, Irsko
Měla jsem možnost účastnit se měsíční stáže v Irsku, v menším městě Mallow. Na stáž jsem se
dostala díky mé škole (Střední škola designu a módy) a hlavně programu Erasmus+.
Pracovala jsem u paní, která prodává minerály na svých třech e-shopech (Rocky Road Minerals).
Minerály jsem pro ni u ní doma fotila buď na zahradě, nebo v kuchyni. Každý den jsem nafotila kolem
šesti kamenů, jednou za dva týdny jsem měla práci z domu na úpravu fotek. Práce mi přinesla
zkušenosti z oblasti produktové fotografie, se kterou jsem do té doby žádné neměla. Jsem ráda, že
jsem si mohla takovou práci vyzkoušet. Naučila jsem se i pár věcí o minerálech (například jak a podle
čeho se dělí, jak o ně pečovat) a využila znalosti ze školy.
V angličtině jsem si rozhodně jistější, byla jsem schopná si zjistit, co jsem potřebovala, na čemkoliv se
domluvit a povídat si s rodinou.
Ubytovaná jsem byla u rodiny s dvouletou dcerou a tříletým synem v rodinném domě. Dostávala
jsem vše, co bylo potřeba. Snídaně i obědy jsem si chystala sama, většinou cereálie nebo toast na
snídani, na svačinu toast se sýrem/marmeládou. Večeře jsme měli společně. Často to byly vařené
brambory a vařená zelenina. Občas těstoviny nebo pizza.
Svůj volný čas po práci jsem trávila se svými spolužačkami. Chodili jsme buď do kavárny, nebo se
projít po stezce u řeky. Často jsme si tam chodili večer sednout. V neděle jsme měli výlety zařízené
partnerskou agenturou (např. Cliffs of Moher, město Killarney) a v soboty jsme si je plánovali podle
sebe (město TraLee).
Co se dopravy a vlastního stravování týče, všechno jsem měla hrazené z grantu EU. Stejně jako
předem zajištěné ubytování u rodiny a dopravu tam i zpět.
Na stáž jsem se připravovala online kurzy Erasmus+ z domova a také pracovními listy, které nám
dávali ve škole.
Za možnost zúčastnit se stáže jsem rozhodně ráda. Vyzkoušet si pracovat a žít v cizím prostředí
s jinou kulturou je jistě dobrá zkušenost, kterou hodnotím jen pozitivně. Měla jsem skvělou práci ve
svém oboru, vše co jsem potřebovala, bylo zařízené, popřípadě jsem to mohla řešit s vysílací nebo
přijímací agenturou.
Rozhodně bych se ráda vrátila a stáž určitě doporučuji. Je to skvělá a přínosná zkušenost.

