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Díky naší škole OA Prostějov a programu Erasmus + jsme mohly absolvovat čtyřtýdenní 

pracovní stáž v Irsku, konkrétně v jeho druhém největším městě Corku. 

Pracovaly jsme v národní charitativní organizaci Irish Guide Dogs for the Blind, která se 

zaměřuje na to, aby umožnila lidem se zrakovým postižením a rodinám dětí, které trpí 

autismem, dosáhnout větší nezávislosti a mobility. To vše pomocí komunity chovatelů štěňat, 

trenérů, dobrovolníků, podporovatelů a všech zaměstnanců. 

Hlavní náplní naší pracovní stáže byla převážně administrativní práce a digitalizace 

dokumentů. Mezi naše úkoly patřilo skenování složek s dokumenty, jak o zaměstnancích, tak 

i o psech, skartování starých nebo neplatných dokumentů, také jsme se seznámily se 

systémem organizace, kam jsme zadávaly identifikační čísla charitativních produktů, nahlédly 

jsme, jak probíhají porady organizace, jak funguje jejich e-shop a webové stránky. Podívaly 

jsme se i na průběh odborného výcviku slepeckých a asistenčních psů. Umožnili nám 

vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké je to být slepý. 

Prostředí organizace bylo velmi příjemné a přátelské. Všichni nás 

zdravili, pořád si s námi povídali, ptali se, odkud jsme a každý nám 

povyprávěl jeho životní příběh. 

Zdokonalila se nám úroveň angličtiny a jsme si jistější a 

sebevědomější v mluvení. 

S ubytováním jsme byly obě více než spokojené. Rodina na nás byla 

velmi hodná, všude, kde byla potřeba, nás zavezli. Každý den nám 

chystali obědové krabičky a vařili výborné a chutné večeře. Ochutnaly 

jsme nejeden tradiční irský pokrm. Myslíme si, že lepší rodinu jsme 

nemohly mít. 

Každou volnou chvíli, kterou jsme měly, jsme se snažily věnovat cestování a poznávání 

nových míst. Snažily jsme se projít hlavně město Cork a jeho uličky. 

Nejvíce nás zaujala věznice na kraji města Cork City Gaol. Víkendy 

jsme trávily i s ostatními studenty naší skupiny a společně jsme 

objevovali zajímavá místa jako Cliffs of Moher, Blarney Castle, 

Killarney, Ring of Kerry a další. 

Ubytování, letenku a MHD nám hradila Evropská unie. Protože jsme 

ale nebydlely v Corku, ale v Bandonu, což je část náležící Corku 

patřící do jiné zóny, takže jsme si musely navíc každý den kupovat 

další jízdenky. 

Na stáž jsme se společně připravovali ve škole s naší paní učitelkou 

angličtiny Petrou Pajtlovou. Ta nás seznámila i s historií Irska a naučila nás slovíčka, která 

jsou s Irskem úzce spojena. 



Organizace nám do budoucna nabídla další spolupráci a možnost 

doporučení na vysokou školu. 

Za stáž jsme obě velmi vděčné a rády. Přinesla nám spoustu 

zkušeností a vzpomínek, na které budeme s radostí vzpomínat. Už se 

nemůžeme dočkat, až znovu navštívíme naši irskou rodinu. 

 


