Lucie Kramářová, Irsko
Jmenuji se Lucie Kramářová a strávila jsem měsíc života na úžasném, zeleném ostrově jménem Irsko,
díky programu Erasmus+ a mé milované škole Střední škole designu a módy v Prostějově.
Této stáže jsem se účastnila za obor Design interiéru, tím pádem jsem pracovala v interiérovém studiu
jménem Helena’s interior. Tato firma se zabývá textiliemi v interiérech, jak v oblasti zastínění oken až po
potahové textilie, doplňky, stínidla na lampy atd.
Má práce byla ve firmě velmi rozmanitá a zajímavá. Poprvé jsem si zkusila komunikaci se zákazníky a
dělala jsem jim barevnou typologii a poradenství, týkající se vhodného výběru barvy, materiálu a druhu
zastínění do jejich interiéru. Po následném výběru jsem pomáhala s výrobou objednávky, od jejího začátku,
kdy jsem měřila rozměry místa na zastínění, dělala střih a sešívala základní díly k sobě, až po finální úpravy,
které obsahovali šití na stroji i ruční šití.
Ze stáže si rozhodně odvážím hodně zkušeností a poznatků. Teoretické znalosti jsem mohla převést do
praxe a tím si vyzkoušet jaké to je skutečně komunikovat se zákazníkem a dávat mu radu ohledně interiéru, a
to jak ohledně barvy, tak i výběrů materiálu vhodnému k jeho požadavkům. Odvážím si i spoustu teoretických
znalostí, které mi byly předány a mám mnohem širší přehled o nabízených možnostech a trendech v tomto
oboru.
První týden stáže byl z jazykového hlediska těžký, ale po týdnu jsem konečně prolomila jazykovou
bariéru, kterou tvořil hlavně irský přízvuk. Komunikace je ale klíč k úspěchu a tak jsem s každým přibývajícím
dnem stávala jistější. Kromě běžné angličtiny, kterou jsem používala každý den v rodině, na ulici, v obchodě
atd. byla důležitá také angličtina odborná, kterou jsem používala v práci při komunikaci jak s ostatními
pracovníky, tak se zákazníky. V rodině jsem neměla absolutně žádný problém se domluvit a dorozumět,
v rodinách obvykle bývají zvyklí na studenty ze zahraničí, proto se snaží vám vše v klidu a zřetelně vysvětlit.
Má „náhradní“ rodina byla naprosto skvělá a úžasná. Bydlela jsem u staršího páru se psem, kteří měli
menší, ale krásný dům. Rodina byla velice přátelská, ochotná, na všem se dalo domluvit a starali se o nás
jako o členy rodiny. V domě jsme bydlely dvě studentky v jednom pokoji. Rodina se postarala o veškerou
naši stravu počínaje snídaní, obědovým balíčkem až po velkou teplou večeři. Po večeři později večer jsme
se scházeli s paní nad šálkem horkého čaje a probírali náš uplynulý den. S rodinou jsem navázala velice
přátelský vztah.
V týdnu, po práci jsme se obvykle scházeli celá skupina, která vycestovala z naší školy, a procházeli
město, pokud bylo krásné počasí, trávili jsme odpoledne v přírodě. Každou sobotu jsme měli volný den, který
jsme vždy využili k nějakému výletu, který jsme si naplánovali, a zařídili sami. Takto jsme například navštívili
městečko Limerick, Tralee, Cork, Cobh… Každou neděli nám výlet zařizovala agentura, se kterou jsme
společně s dalšími studenty z jiných zemí, kteří tam byli také na stáži, vyjeli na spoustu krásných míst
například Cliffs of Moher, Killarney, Kinsayle atd.
Erasmus+ nám uhradil veškeré náklady, zařídil ubytování, stravu, dopravu do práce atd. Navíc k tomu,
pro naše potřeby jsme dostali kapesné.
A protože jsme museli být připravení na stáž, před odjezdem jsem dělala vstupní anglický test OLS na
internetu, který mi určil úroveň angličtiny, a podle toho mi byly nastaveny testy a přípravný kurz, který jsem
na internetu dělala. Po návratu mě čekal závěrečný test, který zjišťoval, jestli jsem se zlepšila v angličtině.
Dále probíhala příprava ve škole, kde jsme dělali pracovní listy atd.
Na závěr bych chtěla napsat a poděkovat všem, díky kterým jsem mohla na stáž vycestovat a za tuhle
skvělou zkušenost. Stáž mi přinesla jak z pracovního hlediska mnoho zkušeností, tak i z osobního života
mnoho. Žít a pracovat v cizí zemi, vyzkoušet si tuto možnost již na střední škole, byla pro mě neuvěřitelná
zkušenost. Irsko je nádherná země, která mi dala mnoho. Jsem ráda, že jsem mohla poznat místní kulturu,
jací tam žijí lidé a navázat s nimi přátelské kontakty, díky kterým mám možnost se do Irska vrátit a strávit
tam například prázdniny. A to vše jen díky této stáži.
A proto ještě jednou díky!

