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O letošních prázdninách jsme absolvovaly měsíční zahraniční stáž ve španělském městě
Málaga. Tuto stáž jsme uskutečnily díky programu Erasmus+ a reprezentovaly jsme zde
Střední zdravotnickou školu v Turnově. Pracovaly jsme v charitativním obchůdku Cudeca v
Benalmádeně. Výtěžek peněz z obchůdku jde do hospicu pro lidi v terminálním stádiu
rakoviny. Díky stáži jsme poznaly spoustu skvělých lidí z různých zemí a částí Španělska.
Všichni zde pracují jako dobrovolníci a každý den se střídají na ranní a odpolední směny.
Naučily jsme se zde komunikovat v cizím jazyce, i když to občas nebylo jednoduché, neboť
někteří dobrovolníci a zákazníci neuměli anglicky, ale o to více jsme se naučily komunikovat
i jinou formou než jen tou slovní. Naučily jsme se spolupráci a rozdělování úkolů v kolektivu.
Naší náplní práce bylo kontrolování dodržování hygienických a protiepidemických opatření
proti covid-19. Kontrolovaly jsme, zda mají zákazníci nasazený respirátor či roušku tak, aby
zakrývaly ústa i nos a jestli si dezinfikují ruce. Kontrolovaly jsme rozestupy mezi zákazníky a
počet zákazníků v obchodě. Těmito činnostmi jsme si zopakovaly a procvičily základní
dovednosti, které jsou v našem oboru důležité. Naučily jsme se zde pár základních
španělských frází a procvičily jsme si komunikaci v anglickém jazyce, hlavně co se týče
odvahy mluvit s cizím člověkem a nebát se, že budeme chybovat. Ubytovány jsme byly v
hostelu Barbatuke, který se nacházel v blízkosti krásného centra města Málaga. V celém
hostelu byla jenom naše skupina a měly jsme hrazenou plnou penzi. Jídlo zde bylo chutné a
velmi pestré. Ve volném čase jsme navštívily spoustu zajímavých míst. Vypravily jsme se za
kulturou do místních muzeí a galerií. Jelikož se tady narodil Pablo Picasso, nemohly jsme
opomenout návštěvu jeho proslulého muzea. Také jsme si udělaly celodenní výlet na Gibraltar,
kde nás přivítaly místní opice a krásná příroda. Nemohly jsme vynechat místní pláž La
Malagueta. Před odletem na stáž jsme dostaly kapesné, které jsme využívaly po celou dobu
pobytu na veškeré potřebné věci. Také jsme absolvovaly přípravný kurz angličtiny, který nám
velmi pomohl. Stáž byla z našeho pohledu velmi zajímavá, naučná a zábavná. Pokud by byla
v budoucnu možnost si takovouto stáž zopakovat, určitě bychom toho využily.

