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„Práce v charitativním 
obchodě mě velmi 
naplňovala a bavila. 
Všichni zaměstnanci 
zde byli milí, hodní a 
ochotní.“  

https://www.oxfam.org/en


Migrant Resource Centre  



Prontaprint Harrow je malá 
tiskařská firma. Specializuje se 
na navrhování a tisk letáků, 
plakátů, navštívenek a 
pohlednic s různými typy 
přání. 

„Určitě bych tuto 
stáž doporučil i 
dalším 
studentům.“ 



„Pracoval jsem ve 
společnosti Amity, která 
se zabývá účetnictvím, 
takže jsem si mohl 
vyzkoušet to, co se učíme 
ve škole, přímo v praxi. 
To mě obohatilo o 
zkušenosti, které ve škole 
nedostanu.“ 



„Naučil jsem se, jaké je to, 
když nikdo kolem neumí 
česky a jsem odkázán 
pouze na angličtinu.“ 

https://www.360gsp.com/


„Musím uznat, že bych se tam ráda 
vrátila, protože lidi tam jsou úplně 
jiní a naprosto vás to okouzlí. Mají 
něco, co nám v České republice 
chybí, a to je tolerance a pozitivní 
přístup. Když se můj supervisor učil 
ode mě česky, nepotřeboval vědět, 
jak se řekne „špatně“ jako odpověď 
na „Jak se máš?“ 

A2Z Accessories  se 
specializuje na 
navrhování, výrobu 
a především prodej 
doplňků k mobilním 
telefonům 



„Nejprve jsem byl trochu 
zklamaný, protože jsem 
očekával práci s lidmi a více 
mluvení, ale měl jsem si 
dopředu zjistit, co je to vůbec 
administrativní práce.“  



„V práci byli všichni 
strašně milí, trpěliví a 
tolerantní. Snažili se mi 
poskytnout co 
nejpříjemnější prostředí a 
to se mi moc líbilo. 
Dostala jsem od nich 
kladné reference a model 
Big Benu na památku.“ 



„Při práci jsem 
spolupracoval s 
majitelem a jeho 
dvěma syny, všichni 
jsou milí, vstřícní a 
často prohodili i 
nějaký ten vtip.“ 



„První den byl trochu rozpačitý, 
ale postupem času jsem se více a 
více zapojoval do chodu firmy a 
práce mě začínala bavit. Hlavní 
výhodou také bylo, že mi bylo 
umožněno účastnit se jazykové 
výuky, což byl patrně největší 
zážitek.“ 

Firma organizující a 
zajišťující výukové 
programy a  jazykové 
vzdělávání pro 
jednotlivce i firmy.  







„Měly jsme svůj malý, 
velice hezky vybavený a 
čistý domeček, kam nám 
každý večer naše máma 
nosila večeře. Ty sama 
vařila a byly opravdu 
dobré, až na pár výjimek.“ 

Velmi důležité bylo 
zázemí a „naše Mum“. 



Víkendový 
program  


