
 
 
 
 

 
Michaela Erlichová, Community Art Link, Irsko 

 

Svojí stáž jsem měla v Irsku ve městě Cork po dobu 4 týdnů. 

Toto celé jsem mohla podniknout díky naší škole (SOŠ pro administrativu EU) a programu Erasmus+. 

Pracovala jsem v organizaci Community Art Link, která pořádá v Corku pouliční průvody, dělá workshopy, které 

se zaměřují na kreativitu lidí napříč všemi generacemi a snaží se celkově spojovat lidi za pomoci umění. Všichni 

ve firmě jsou velmi milí, ochotní a úsměvaví lidé. 

Mezi mou hlavní náplň práce patřilo vytváření plakátů/letáků ve Photoshopu. Byly to plakáty, které zvaly 

dobrovolníky na výpomoc nebo to byly i plakáty, které zvaly veřejnost na další akci pořádanou organizací. Dále 

jsem měla i za úkol vytvořit program na konferenci nebo jsem vytvořila obal na CD. 

Dále jsem měla za úkol převádět fotky do formátu A4 a nechávala je tisknout. Pokud 

jsem měla svojí práci rychle hotovou, pomáhala jsem například se s kenováním faktur, 

které jsem dále přeposílala na email. 

Díky praxi jsem se zdokonalila především ve Photoshopu. Vyzkoušela jsem si, jaký to 

je, když dostanete jenom slovní zadání, a pak bylo jen na mně, jak to celé pojmu.  

Zlepšila jsem se taky v komunikaci v cizím jazyce. Dokážu lépe vést konverzaci, vždy 

v nejasnostech se zeptat a naučila jsem se i novou slovní zásobu. Nejvíce jsem se ale 

zlepšila v samotné konverzaci. 

Ubytovaná jsem byla s kamarádkou v hostitelské rodině. Měly jsme vlastní pokoj 

s vlastní koupelnou. Měly jsme od rodiny zajištěné jídlo na celý den.  

Ve volném čase jsem se snažila prozkoumat co nejvíc z města a během víkendů jsme jeli 

například do Dublinu, nebo například jsme si udělali okružní výlet po pobřeží Ring of 

Kerry. 

Z grantu jsem měla hrazené ubytování, stravování, MHD i letenky. 

Na stáže jsme se připravovali na výjezdu v Nové Vsi, kde jsme měli hodiny 

angličtiny. Výjezd hodnotím velmi přínosně, stmelili jsme se jako kolektiv a 

hodiny angličtiny mi taky velmi pomohli. Dále jsem dělala online kurzy v OLS, 

které mi nejvíce pomohly ve slovní zásobě. 

Celkově si myslím, že se stáž velmi povedla a ve všech směrech byla pro mě 

přínosná. Pracovní pozice se mi velmi líbila a mimo práci jsem si čas snažila užít co nejvíc.  

Největší úspěch bylo pro mě vytvoření obálky na CD, která se použije a že jsem tam uvedená jako Cover Designer. 


