Adéla Janusová - Oxfam, Irsko
Má praxe trvala od 21. 5. 2018 do 8. 6. 2018. Tyto tři týdny jsem strávila v charitativním
obchodě spadající pod organizaci Oxfam. Oxfam je nezisková organizace, která se snaží
pomáhat lidem po celém světě. Vybírá například sbírky pro děti v zemích pustošených válkou.
Oxfam má po Británii a Irsku množství poboček. Manažerka obchodu, ve kterém jsem
pracovala se jmenuje Eleanor Preston. Ta spravuje celý chod obchodu. V obchodu je okolo 20
zaměstnanců, kteří jsou volunteers – dobrovolníci, nedostávají
za práci zaplaceno. Většinu zaměstnanců tvoří studenti
z Erasmus+ a přistěhovalci, kteří se učí anglicky. V obchodě
bylo velmi přátelské prostředí, každý byl ochotný mi poradit
s čímkoliv. S manažerkou firmy Eleanor i ostatními pracovníky
byla legrace, zažila jsem s nimi opravdu hezké chvíle. Do práce
se mnou chodilo pár studentů ve stejném věku. Byli z různých
koutů světa. Za 3 týdny jsme se stačili spřátelit a poznat se.
Zjistila jsem například zajímavosti ze
Španělská, Itálie, Belgie a Japonska. Mou náplní práce bylo starat se
o správný chod obchodu. To znamená, že jsem třídila a čistila
oblečení a šperky, udržovala obchod čistý, starala se o zákazníky a
zodpovídala na jejich dotazy či připomínky. Řídila jsme se pokyny
Eleanor. Ve směnách jsem často vybalovala nové oblečení,
roztřiďovala ho a oceňovala ho – dávala na něj štítky s cenou a
velikostí. Práce to byla velmi snadná a lehká na naučení. Hlavně jsem
si užívala mluvení se studenty. Praxi hodnotím jako obrovskou životní zkušenost. Naučila jsem
se základní principy tržní ekonomiky a nabídky a poptávky. Naučila jsem se pracovat pod
stresem a zapojovat se do kolektivních prací, více
mluvit s cizími lidmi. Moje mluvená angličtina se
v Irsku velmi posunula a zlepšila, jelikož jsem
v obchodě i u hostovací rodiny musela mluvit.
Každopádně jsem si praxi užila. Děkuji organizaci
Erasmus + za umožnění jet do cizí země a poznat
irskou kulturu. Irsko bych doporučila všem, kteří se
nebojí zkoušet nové věci a zdokonalit si svou angličtinu. Opravdu to stojí za to.

