
Sofia Paoletti, Birmingham Voluntary Service Council (BVSC), 

Birmingham 

Od půle dubna až do půle května jsem absolvovala měsíční stáž 

v Birminghamu, ve Velké Británii. Tuto možnost jsem získala 

prostřednictvím Střední odborné školy pro administrativu EU a 

programu Erasmus+. 

Moje stáž probíhala v BVSC, což  je centralní dobrovolnická 

organizace,která se specializuje se na ruzné dobročinné projekty, 

aktivity a shromažďuje informace o všech dobrovolnických oraganizacích 

v okolí. Pomahá lidem nalézt dobrovolnickou příležitost podle jejich 

schopností a představ. 

Mojí pracovní náplní bylo pomáhat v dobrovolnickém centru. Většinu času jsem byla na recepci, kde jsem 

pomáhala a vysvětlovala klientům co mají dělat, aby mohli žádat o neplacenou práci. Vyplněné formuláře 

s poskytnutými daty a informacemi jsem zadávala do počítače, do speciální datbáze. Také jsem s klienty 

pracovala individualně a to tak, že jsem s nimi na počítači hledala dobrovolnickou příležitost, která by je 

zajímala nejvíce, což obnášelo komunikaci s klienty a aplikaci jejich požadavků. Podílela jsem se na přípravě 

dobrovolnické události, připravovala jsem  a tiskla nominace na dobrovolníka roku, zařizovala catering, 

připravovala diplomy. Také jsem obstarávala rozhovory s dobrovolníky pro blogové články, jež se týkaly  jejich 

vášně k dobrovolnictví a zkušeností. Měla jsem nejlepší pocit, že jsem pracovala v organizaci, která pomáhá 

lidem. Navíc jsem byla obklopena úžasným týmem skvělých lidi, se kterými byla radost spolupracovat. 

Díky této praxi jsem si ověřila své znalosti v oblasti techniky (práce s PC a používání programů). Naučila jsem se 

pracovat s databází a administrativou organizace, vyřizovala jsem e-maily, tvořila propagační materiály a 

musela se dorozumívat se svými kolegy, což vedlo k zlepšení komunikace mé znalosti angličtiny. Musela jsem se 

vypořádat s tamějším nářečím a vyjádřit své myšlenky a názory a zároveň správně pochopit zadání práce. 

Reaguji rychleji a jistěji. 

Po dobu stáže jsem bydlela v rodině, která byla opravdu 

skvělá, cítila jsem se u nich jako doma. Byli to opravdu moc 

milí a hodní lidé, kdykoli jsem něco potřebovala vědět, tak mi 

pomohli a poradili. Často jsem si s nimi povídala nebo 

komunikovala přes telefon, což také vedlo k zlepšení mé 

angličtiny. Stravovala jsem se sama, měla jsem k dispozici 

kdykoli kuchyň plnou spotřebičů a nádobí. 

Po dobu pobytu jsem ve volném čase navštívila dvě města – 

Londýn a Oxford, poznala lépe celý Birmigham, prošla si jeho 

památky a navštívila fotbalový stadion Aston Villy.  

Z grantu jsem měla hrazené ubytování, stravování, MHD a cestu. 

Před odjezdem na stáž jsem chodila na přípravné kurzy, které byly nad rámec vyučování. Osvojila jsem si 

administrativní angličtinu a naučila jsem se správně psát formální emaily, což jsem využila prakticky na stáži. 

Pro mě osobně byla tato stáž přínostná. Aplikovala jsem své teoretické znalosti v praxi, zlepšila svou orální 

komunikaci a reakci v angličtině, osamostatnila jsem se, protože jsem se měsíc o sebe musela starat víceméně 

sama a také jsem poznala ještě lépe život v Británii, jejich kulturu a zvyky, mnoho senzačních lidí, také jsem 

toho hodně viděla a navšívila. 


