
Moje stáž na Slovinsku díky Erasmus+ 
Moje stáže se odehrává v Dom Danice Vogrinec Maribor 
(https://www.danica-vogrinec.si/). Je to domov pro seniory 
s demencí. Byla jsem přiřazena na 3. patro v 2. budově. Kapacita 
mého patra byla okolo 28 lůžek. Klienti mohou jít ven na 
zahrádku, kde se můžou procházet nebo si zakouřit. Na oddělení 
máme pro klienty omalovánky, origami, vyšívání, obracení a 
skládání žínek, které přišli z prádelny, skládání bryndáků nebo 
staré noviny, které někteří trhají. Pracovala jsme od sedmi do půl 
druhé. Do práce jsem jezdila každý den autobusem, na který jsem 
dostala kartičku od Erasmu.  

Moje hlavní práce byla umývání klientů, výměna lůžkovin, převlékání klientů, výměna plen, chození 
s klienty na zahrádku, krmení klientů, uklízení nádobí, rozlívání čajů a následné dolévání.  

Příležitostně jsem aplikovala inzulín. Ze začátku jsem mluvila jenom anglicky se studentem Filipem, který 
uměl anglicky a vysvětlil mi, kde co je a co budu dělat. Studuje v Mariboru zdravotnickou školu. Postupně 
jsem začala mluvit i s ostatními kolegy, kteří rozuměli angličtině, ale neuměli odpovědět. Zkoušela jsem 
češtinu lámanou se slovinštinou a angličtinou a nakonec jsme se domluvili. Když nám nešla komunikace, 
tak jsme spolu komunikovali přes překladač na telefonu. 

Komunikace s klienty byla trošičku horší, protože mluvili pouze slovinsky a nemohla jsem jim pomoc, když 
něco potřebovali, protože jsem jim nerozuměla. Někteří byli dokonce i naštvaní. Negativum stáži bylo, že 
jsem nerozuměla jak rezidentům, tak personálu, protože mluvili slovinsky. Proto jsme na sebe dost často 
koukali, jako kdybychom spadli z višně. Pozitivum bylo, že jsem potkala nové lidi a mohla si zkusit pracovat 
v jiné instituci, než je nemocnice. Postupně jsem začala malinko mluvit slovinsky a zjistila jsem, že spousta 
českých slov má podobný nebo stejný význam i ve slovinštině.  

 



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet na Pohorje, Mariborská koča, kde 
jsme ochutnali místní speciality. 

454 schodů na Kalvárii 
ke svaté Barboře 



Kříž na Stolním vrchu za samostatnou Slovinskou Republiku 

 


