Vojtěch Horák
Bessborough Center Crèche ECCE / CCS / CCSP / TEC – Irsko

Díky programu Erasmus+ a naší škole SZŠ Turnov jsem
měl možnost vyjet na měsíc do Irska jako stážista. Pracoval
jsem v Bessborough Center Crèche ECCE / CCS / CCSP / TEC.
Toto zařízení je velice specifické a u nás v ČR nemá vlastně
obdoby, protože se zaměřuje nejen na péči o zdravé děti
předškolního věku, ale zajišťuje i péči o děti s postižením a o
matky, které nezvládají péči o své děti z finančních důvodů
nebo např. z důvodů své vlastní drogové minulosti. Měl jsem
přidělené jedno oddělení, kde byly děti ve věku od 3 až do 4 let.
Také zde byly děti, které měly různé poruchy učení nebo vady
řeči a tak podobně. Moje šéfová Kristina pocházela ze Španělska a byla to vystudovaná
speciální pedagožka, která měla právě na starosti děti s poruchami
učení a řeči. Všichni tu byli na mě moc milí a byli rádi, že tu jsem.
To pro Irsko podle mě platí celkově. Lidé jsou tu vděční za to, že
tu jste a váží si vás. Děti si mě okamžitě oblíbily. Daly mi hned
svoji důvěru a také mě poslouchaly. Cesta do práce mi trvala zhruba
40 min. jízdy autobusem a potom ještě cca 0,5 km pěšky od
zastávky. Náplní mé práce bylo vymýšlet různé hry pro děti, hrát
si s nimi, pomáhat jim při jídle, připravovat jim svačiny a uspávat
je. Když bylo krásně, chodil jsem s nimi na zahradu, což bylo
nakonec velmi často, protože počasí nám přálo.
Celý měsíc jsem bydlel v části Corku, která se jmenuje Douglas. Bydlel jsem tam u jedné
super rodiny. John a Mary mi ve všem vyšli vstříc, a to nejenom v jídle, ale i v mých
volnočasových aktivitách. John mě dokonce první den osobně dovezl do práce, kde se seznámil
s mojí šéfovou a ve všem mi na začátku pomohl.
V neposlední řadě bych chtěl zmínit, že v Irsku opravdu stojí za to jezdit co nejvíce na
výlety. Je to krásná země a má opravdu co nabídnout.

Neměli byste vynechat slavné Cliffs of Moher, přístavní město Cobh, Jameson Distillery
Midleton a tak dále. Jsem neskutečně vděčný za to, že něco takového mi bylo po celý měsíc
plně finančně hrazeno.

Celá stáž se vydařila velice dobře. A co je vážně super? Kromě neuvěřitelných zážitků a
zkušeností si odvezete domů ještě certifikát o absolvování stáže v zahraničí!

