
 
 

 

Laurichová, Homecall Optical Care, Irsko 

V květnu 2019 jsem měla skvělou příležitost zúčastnit se zahraniční stáže v irském Dublinu na 4 týdny. Tuto 

šanci jsem získala díky mojí škole SOŠ pro administrativu EU a programu Erasmus+. Pracovala jsem ve firmě 

Homecall Optical Care. Tato organizace je v současné době největším 

dodavatelem oční péče v Irsku a poskytuje tuto službu po celé zemi. Hlavně se 

specializuje na domácí péči o oči.  

Náš pracovní kolektiv byl i přes svéráznou a náročnou paní šéfovou skvělý. 

Mimo jiné se zde střídá velký počet stážistů, takže jsme se seznámily s dalšími 

praktikanty z Německa a Francie.   

Moje pracovní náplň byla především práce ve firemních programech Gold 

Vision a Check Client Eligibility. V Gold Vision jsem zakládala nové pacienty, 

vyhledávala stávající a mazala pacienty, kterým vypršela lékařská karta. 

Vypršení lékařské karty jsem vždy kontrolovala v Check Client Eligibility.  

Také jsem na praxi kopírovala a především skenovala. Naskenované dokumenty 

jsem vždy přejmenovávala a třídila v počítači. Dále jsem pracovala s balíčky s brýlemi. K těmto balíčkům jsem 

vyhledávala a přiřazovala správné dokumenty. Také jsem vytvářela lékařské karty a 

přiřazovala k formulářům dle ošetřovatelských domů. 

Na praxi jsem se naučila především pracovat s různými programy. Též jsem si 

zdokonalila práci v Excelu a Wordu. Ze školy jsem používala znalosti z personálního 

managementu a písemné a elektronické komunikace. Díky naší šéfové jsem se naučila 

pracovat více pod stresem. V neposlední řadě jsem si zdokonalila anglický jazyk. 

Především jsem se zlepšila v porozumění a schopnosti reagovat. 

Ubytované jsme byly se spolužačkou na jihu Dublinu v čtvrti Rathfarnham u moc 

příjemného staršího páru. Náš domeček byl opravdu nádherný, i do práce jsme to měly 

pěšky velmi blízko. Se stravováním jsme byly spokojené, každý den jsme dostávaly 

snídani a večeři, o víkendu nám irská máma připravovala balíčky. 

Ve volném čase jsme si užívali Dublinu, ochutnávali místí kuchyni a jezdili k moři. 

Navštívili jsme například Galway, Greystones, Newgrange nebo Bray. Také jsme se 

projeli na kolech ve Phoenix Parku a na lodi u Cliffs of Moher. 

Z grantu jsem měla plně hrazeno ubytování, letenky, MHD i stravování.  

Před stáží jsme odjeli na třídenní přípravný kurz do Nové Vsi. Zde probíhala hlavně 

jazyková, kulturní, odborná a praktická příprava. Také jsme se zde účastnili 

teambuildingových aktivit a dostali jsme organizační pokyny k zahraniční stáži. 

Celkově se stáž určit ě vydařila, jsem neskutečně ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit a 

budu na ni vzpomínat jen v dobrém.  


