Witajcie w Irlandii!
W naszym biurze pracujemy jako zespół i pomagamy sobie nawzajem. Naszym priorytetem jest Wasze
bezpieczeństwo oraz to, by Wasz pobyt w Irlandii był doświadczeniem, które będziecie miło wspominać. To, czy
ten czas będzie owocny, zależy tylko i wyłącznie od Was samych.

Chcąc Wam to ułatwić, przygotowaliśmy listę zasad, które obowiązywać Was będą
podczas okresu trwania praktyk.


Bądźcie cierpliwi – pierwsze dni zawsze są ciężkie! Dajcie sobie czas na przyzwyczajenie się do nowego
stylu życia. Pamiętajcie, że każdy problem da się rozwiązać rozmawiając ze sobą.



Komunikacja jest kluczem do sukcesu! Rozmawiajcie ze sobą, ze swoimi rodzinami goszczącymi,
z mentorami. Szczególnie ważna jest komunikacja z rodzinami, u których będziecie mieszkać. Próbujcie
rozmawiać z nimi po angielsku (hiperpoprawność nie powinna być wcale Waszym priorytetem!). Starajcie
się nie rozmawiać między sobą po polsku np. podczas wspólnych obiadów z rodziną.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań kontaktujcie się z Ishtar.


Szanujcie siebie nawzajem, nas oraz rodziny goszczące, ich domy i rzeczy. Miejcie na uwadze, że
jakiekolwiek szkody i zniszczenia wyrządzone przez Was w sposób umyślny będą musiały być pokryte
z Waszego osobistego budżetu.



Oferujcie rodzinom pomoc w codziennych obowiązkach. Pamiętajcie o sprzątaniu swojego pokoju,
wyrzucaniu swoich własnych śmieci itp.



Musicie wracać do domu każdej nocy – wyjątkiem jest tylko sytuacja, gdy ustalicie inaczej ze swoją
rodziną goszczącą, opiekunem lub pracownikami naszego biura (oczywiście za obopólną zgodą). Jeśli nie
pojawicie się w domu na noc bez wcześniejszego porozumienia, Wasze ubezpieczenie nie będzie aktywne.
Jest to bezpośrednie naruszenie umowy zawartej między stronami. W konsekwencji możecie nawet
zostać odesłani z powrotem do domu.



Jeśli jesteście naprawdę poważnie chorzy, musicie niezwłocznie poinformować o tym rodzinę
goszczącą, która powinna w trybie natychmiastowym przekazać informację do naszego biura, byśmy
mogli dać znać Waszemu zakładowi pracy. Jeśli jednak nie pojawicie się w pracy z powodu lenistwa bądź
własnego kaprysu, będzie to bezpośrednie naruszenie umowy i możecie zostać odesłani do domu.



Punktualność jest kluczowa! Nie spóźniajcie się na kurs angielskiego, wycieczki czy do pracy. Jest to
nieposzanowanie cudzego czasu.



W IRLANDII SPOŻYWAĆ ALKOHOL MOGĄ WYŁĄCZNIE OSOBY POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA!!!
Zależy nam, by Wasz pobyt w Irlandii był w stu procentach udany. Nie oznacza to jednak, że powinniście
nadużywać alkoholu. Jako reprezentanci Waszego kraju powinniście pokazać się Irlandczykom z jak
najlepszej strony.
Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest w Irlandii nielegalne. Antyspołeczne zachowania
z Waszej strony nie będą tolerowane.
Miejsce na uwadze, że jesteśmy na to wyczuleni i nie będziemy tolerować nieodpowiednich zachowań
z Waszej strony.



Pod żadnym pozorem nie możecie wsiadać za kierownicę samochodu Waszej rodziny goszczącej (ani
niczyjego innego pojazdu)! Nie wsiadajcie do samochodu nikogo, kogo tyle co poznaliście, z wyjątkiem
osób związanych z rodziną goszczącą lub Waszym miejscem pracy.



W kwestii palenia musicie dostosować się do zasad panujących u rodziny, z którą mieszkacie. Prosimy
o nie palenie przed drzwiami budynku, w którym znajduje się nasze biuro – razem z innymi pracownikami
budynku zawarliśmy taką umowę i jej przestrzegamy. Jeśli koniecznie musicie zapalić, wystarczy
przystanąć parę metrów dalej od drzwi (np. wyżej budynku biura znajduje się plac przy kościele)



Gdy wracacie wieczorami do domu, starajcie się to robić w grupach, nie zostawiajcie nikogo samego.
Prośba ta szczególnie tyczy się męskiej części grupy – przed powrotem do domów upewnijcie się, że Wasze
koleżanki dotarły bezpiecznie do siebie.



Nie spuszczajcie w toalecie innych rzeczy niż papier toaletowy: ręczników papierowych, chusteczek
nawilżanych, środków higienicznych (podpasek, tamponów itp.).



Jeśli jest to konieczne, na czas pobytu możemy kupić Wam bilety okresowe na pociąg/autobus, które
później ułatwią Wam docieranie do miejsca pracy.
Pierwszego dnia praktyk ktoś z naszego biura pojedzie z Wami do miejsca pracy i przedstawi Was
pracodawcy.



Planowane wycieczki uzależnione są od warunków pogodowych – oznacza to, że mogą zostać przełożone
lub odwołane nawet w ostatniej chwili (w przypadku odwołania zorganizowany zostanie alternatywny
wyjazd).



Możecie spać tylko w przeznaczonym dla Was pokoju.



Gotowanie na własną rękę możliwe jest tylko w przypadku wcześniejszej konsultacji z rodziną
goszczącą. Przeważnie gospodarze nie mają z tym problemu, jednak nie róbcie niczego bez wcześniejszego
zapytania ich o zgodę.



Ciepła woda w irlandzkich domach jest zapewniona w nieco inny sposób niż w Polsce. W odróżnieniu od
naszego kraju, nie ma jej tu nieograniczonej ilości w ciągu doby. W związku z tym pamiętajcie
o dostosowaniu się do zasad panujących w domu, w którym mieszkacie – nie bierzcie prysznica kilka
razy dziennie. Upewnijcie się o jakiej porze dnia najlepiej jest to robić (czasami w rodzinie są np. małe
dzieci i gospodarze proszą o kąpanie się przed 20).



Rodzina goszcząca zapewni Wam:






wyżywienie (śniadanie, lunch, kolację oraz suchy prowiant na wycieczki)
możliwość robienia prania
ręczniki
pościel
WiFi

Rodzina nie zapewnia środków higieny osobistej: szamponu, żelu pod prysznic, pasty do zębów itp.

PAMIĘTAJCIE, ŻE BIERZECIE UDZIAŁ W NIEPŁATNYM STAŻU. OZNACZA TO, ŻE NIE MOŻECIE
ZADAWAĆ PRACODAWCY PYTAŃ DOTYCZĄCYCH PIENIĘDZY (ILE DOSTANIECIE, KIEDY WAM
ZAPŁACI ITP.)

