Tomáš Hruška, British Heart Foundation, United Kingdom
Na stážích jsem byl ve Spojeném Království ve městě Portsmouth po dobu 4 týdnů.
Na tuto stáž jsem jel díky mojí škole Obchodní akademie Praha Satalice a programu Erasmus+.
Pracoval jsem v British Heart

Foundation tato organizace je nadace která přijímá

dary od lidí následně třídí a čistí věci

které se budou prodávat a které se vyhodí, každá věc

se ocení cenovkami a jde do obchodu

na prodej, pracovní kolektiv byl nejlepší co jsem si

mohl přát všichni přátelští a

pracovalo se mi s nimi dobře.

Ze začátku jsem žehlil oblečeni

následně jsem se přesunul na tříděni daru od lidi a

potom přidáváni cenovek dáváni oblečení na ramínka s velikosti a odnášeni do obchodu na stojany. Když bylo
potřeba něco donést do obchodu nebo otevřít vitrínku kde byli nejdražší věci tak to jsem měl taky na start já.
Naučil jsem se i pracovat s pistolemi na cenovky, tuto práci jsem dělal nejčastěji. Nejvíce mě bavila a nejlepší
zkušenost byla práce za pokladnou kde jsem prodával a doporučoval lidem co by se jim mohlo líbit to mi dalo
nejvíce, komunikace a

zaučení nových způsobů za pokladnou.

Tato stáž mi dala mnoho,

jedna z nejlepších zkušenosti mého života, poznáni Britské kultury,

měny nových lidi, práce a

samostatnosti. Příprava cenovky a popisky zboží, označování zboží

cenovkami, odpovídání na

dotazy zákazníků a poskytování informací ke zboží ve všech těchto

věcech jsem se díky stáži

zlepšil a dostal nové zkušenosti. Naučil jsem se tu komunikovat se

zákazníky při obsluze, mluvit lepe anglicky. Všimnul jsem že lidé jsou tu úplně jiní než v Česku, přátelští obětaví
nemají s ničím problém a párkrát jsem se i ztratil protože je tam hrozně moc stejným ulic a baráku.
Věděl jsem že tato stáž mě posune dál v cizím jazyce a taky tomu tak bylo naučil jsem se lépe komunikovat i
porozumět, všude slyšíte Angličtinu a celý měsíc tak mluvíte. Pochopil jsem také že Angličané mají svoje nářečí,
chvíli jsem si zvykal ale po chvíli už rozumíte, v písemné formě jsem se také zlepšil díky psáni na počítači v práci.
S ubytováním a jídlem jsem byl více než spokojen, lepší rodinu jsem si nemohl přát za to jsem vážně rád a i díky
tomu jsem si stáž užil a nechtěl jsem ani jeden den domů. Strava byla dobrá vždy jsem se najedl k snídani byli
tousty a cereálie, k večeři vždy něco smaženého např. hranolky a maso.
Ve svém volném čase po práci a o víkendech jsem trávil čas s Italskými kamarádi, byli jsme vždy někde v centru
nebo na hřišti hráli fotbal a různé další aktivity. Na výletě jsem byl jen jednou a to jsem se byl podívat do
Londýna vlakem, je to krásné město.
Z grantu jsem měl uhrazeno vše ubytování, stravovaní, MHD i letenky, za což moc děkuji.
Než jsem odjel na stáž tak jsem se chodil na přípravné kurzy, kde jsme procvičovali vše co jsme v Anglii
potřebovali, kurzy byli užitečné připravili mě na komunikaci a mě osobně to dost pomohlo.
Jsem víc než rád že jsem jel na tuto stáž ani jeden den se mi nechtělo domu a klidně bych tam zůstal i déle byl
to skvělý zážitek a děkuji škole a Erasmus+ za to že jsem mohl jet. Určitě bych jel hned znovu.
Největší úspěch pro mě osobně že jsem chodil celý měsíc do práce a vstával a naučíte se tu samostatnosti.

