Veronika Kvetovská - YOU PRINT – IRSKO
Po dobu jednoho měsíce jsem absolvovala stáž v Irsku. Tato stáž spadala pod program Erasmus+,
který spolupracoval s naší školou Designu a Módy v Prostějově. Celý měsíc jsem pobývala v městečku
Mallow, které leží přibližně čtyři hodiny na jih od hlavního města Dublinu.
Pracovala jsem v menším podniku jménem You Print, kde jsem
zhotovovala potisky na různé oblečení, nebo předměty např. hrnky,
klíčenky a svíčky. Byl to malý obchůdek, kde jsem pracovala společně
s majitelem, manažerkou prodejny a polským stážistou. Už od prvního
dne jsem byla zasvěcena do výroby produktů, které se staly součástí
každého dne v tomto měsíci, ale i přesto se nedalo říct, že to byla
stereotypní práce. Každý den mě čekalo něco jiného. Odlišné potisky
na jiné materiály, nebo na rozdílné předměty. Pokaždé jsem se
naučila novou věc a dozvěděla zajímavé věci v tomto oboru. Později
jsem byla seznámena s navrhováním potisků na produkty, které jsem
navrhovala společně s manažerkou prodejny. Občas bylo mým
úkolem zabalit objednávku a doručit zásilku ve zdejším městečku,
nebo naopak převzít materiál pro firmu. Mohlo se stát, že firma
neměla některý den objednávku, kterou bych zvládla zhotovit, a proto
jsem aranžovala výlohu prodejny, nebo přeskládávala produkty
v poličkách. Dobrou atmosféru v prodejně dělal ialý personál, který
byl starostlivý, a i přesto že jsem byla v cizím prostředí, jsem se cítila dobře.
Nikdy jsem podobnou práci nedělala, a o to více to bylo přínosné a zajímavé. Díky zákazníkům jsem
měla více příležitostí komunikovat s lidmi a zlepšit se v anglickém jazyce. Menší překážkou byl pro mě
u některých lidí velice výrazný akcent, ale lidé byli vždy ochotní svou otázku či odpověď zopakovat a
pomoct vám.
Bydlela jsem dvacet minut chůze od práce v řadovém domku u
staršího páru se psem. Měla jsem obrovské štěstí, že jsem bydlela
u nich. Byli to opravdu milí lidé, kteří se o mě i o mou spolubydlící
starali ve všech ohledech a náš vztah byl přátelský. Poznala jsem i
jejich rodinu, která nám také věnovala svou pozornost. Můj pokoj
byl velice útulný a čistý.
Ve volném čase jsem procestovala s kamarády co nejvíce míst.
Každou sobotu jsme jeli na námi naplánovaný výlet a v neděle
jsme jezdili na výlety s agenturou. První týden pobytu s námi
strávila v Irsku paní učitelka, která se ujistila, že je vše v pořádku
a společně jsme absolvovali pár výletů. Nejvíce mě oslovil výlet
na útesy, přestože nám nepřálo počasí, výlet byl krásný.
Z programu Erasmus+ jsme měli hrazené ubytování, cestu, jídlo a
výlety včetně kapesného.
Ovšem stáž vyžadovala přípravu. Tedy docházení mimo školní hodiny na kurzy před stáží a dělání
online jazykových testů.
I přesto jsem vděčná, že mi škola uskutečnila tuto příležitost a pobyt v Irsku byl skvělý. Byla jsem
překvapená krásnou přírodou a lidmi, kteří byli opravdu laskaví. Poznala jsem nové přátelé a doufám,
že se do Irska ještě alespoň jednou vrátím.

