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Dostala jsem možnost zúčastnit se čtyřtýdenní stáže v druhém největším městě Irska, 

Corku. Tuto příležitost mi umožnila naše Střední zdravotnická škola Turnov a program 

Erasmus+. Před odjezdem jsem se zúčastnila přípravných kurzů, kde jsem si rozšířila slovní 

zásobu v oblasti sociální péče a dozvěděla jsem se něco o Irsku. Díky realizovanému grantu 

jsme měli hrazeno ubytování, stravování, MHD i letenky. 

Pracovala jsem v organizaci Togher Family Centre, která poskytuje dětem, dospělým a 

rodinám celou řadu životně vzdělávacích a podpůrných služeb ve všech fázích života. Já jsem 

byla konkrétně ve volnočasovém středisku Happy Hub, které má na starosti děti ve věku 4 - 15 

let. Pracovní tým Togher Family Centre se skládá z lidí s dlouholetou praxí s dětmi. 

Zaměstnanci jsou zde velmi ochotní a kdykoli jsem si nevěděla rady, tak mi rádi pomohli. Mojí 

hlavní náplní práce byla interakce s dětmi. Pomáhala jsem dětem s domácími úkoly, hrála jsem 

s nimi hry a dohlížela na ně. Měla jsem také několikrát možnost si pro děti vymyslet své vlastní 

aktivity. Dále jsem dětem každý den připravila učebnu a chystala jim jídlo. Když bylo potřeba, 

pomohla jsem také s úklidem.   

Praxe s dětmi pro mě byla velkou zkušeností. Pochopila jsem, že tato práce není vůbec 

jednoduchá a je třeba hodně trpělivosti. Stáž byla pro mě velmi přínosná, jak v běžném 

používání angličtiny, tak i v rozvinutí trpělivosti a zodpovědnosti. Praxe mi dodala odvahu 

mluvit a také jsem si rozšířila slovní zásobu. 

 

 



 

 

 

Bydlela jsem v menším útulném domečku s ještě další studentkou z naší školy. Byla tu 

s námi i jedna slečna z Francie, která byla na jiné stáži. Rodina nám připravovala večeře a my 

jsme si sami dělali snídani a obědy ze surovin, které nám paní domácí poskytla.  

Svůj volný čas jsem věnovala poznávání města. O víkendu jsme jezdili s ostatními 

studenty a s paní učitelkou na výlety. Navštívili jsme zoo Fota, Jameson Distillery Midleton, 

přístavní město Cobh, ostrov Spike Island, dále jsme viděli Cliffs of Moher a spoustu dalších 

krásných míst, které patří mezi mé největší zážitky. 

Když se podívám zpětně, tak vidím, že veškerý strach a nervozita byly naprosto zbytečné 

a kdybych mohla jet znovu, tak rozhodně neváhám. Člověk si rychle na všechno zvykne, jak na 

nové prostředí, tak i na cizí jazyk a pak už si pobyt jenom užívá. Je to velká zkušenost v mnoha 

ohledech a já si odvezla nádherné vzpomínky. Děkuji tedy Střední zdravotnické škole Turnov 

a programu Erasmus+ za zprostředkování této stáže.  

 

                                          


