
ERASMUS+, PRAKTICKÁ STÁŽ: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

 

Akademický rok výjezdu: 2017/2018 

Délka pobytu: 2 měsíce 

Stát stáže: Francie, zámořský department Réunion 

Název zahraniční instituce: Délégation de Mayotte à la Réunion (Konzulát Mayotte na Réunionu) 

Studijní obor na FHS: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích 

 

 

Jakým způsobem jste hledala přijímající instituci? 

V rámci svých předchozích studií (na Univerzitě Palackého a na Caritas VOŠ sociální) jsem absolvovala praktickou stáž 

na ostrově Mayotte, který je také zámořským departmentem Francie v Indickém oceánu. Na Mayotte jsem pracovala 

ve státní správě Conseil Général, která má svou „pobočku“ i na nedalekém Réunionu v podobě konzulátu Mayotte na 

Réunionu.  

Stáž na Réunionu jsem si tedy domluvila díky svým předchozím vazbám na lidi v departmentu Mayotte. 

 

 

Jaké dokumenty od vás přijímající instituce požadovala? Na co si dát pozor při domlouvání podmínek stáže? 

Přijímající organizace ode mě nepožadovala žádné dokumenty nad rámec těch ze zahraničního oddělení FHS.  

 

Veškeré náležitosti stáže domlouvat dopředu s dostatečnou časovou rezervou, protože na Réunionu je jiná mentalita 

a pojem čas je tam chápán jinak, než v Evropě. 

 

Pozor si dát na to, že organizace je schopná vystavovat a potvrzovat pouze dokumenty psané ve francouzštině a 

přijímá stážisty s minimální úrovní francouzského jazyka B2. 

 

 

Jak jste hledala ubytování? 

Ubytování na první týden pobytu jsem měla domluvené přes své známé z ostrova Mayotte. Na místě jsem se díky 

studentům dozvěděla o ubytovně pro studentky, kde jsem strávila zbytek stáže. 

 

 

Jaké formality bylo třeba zařídit po příjezdu? 

Po příjezdu jsem si zařídila předplatné na MHD v hlavním městě Saint-Denis, abych se mohla levněji dopravovat na 

konzulát.  



Nic dalšího nebylo nutné. Na Réunion lze doletět na základě občanského průkazu občana EU a ani poplatky za 

telefon zde nejsou vyšší, než ve Francii – nová SIM karta tedy není třeba. 

 

 

Do jaké míry pokrylo stipendium vaše celkové výdaje? 

Stipendium plně pokrylo náklady na zpáteční letenku na ostrov Réunion s přestupem v Paříži. 

Ostatní výdaje jako náklady na ubytování, dopravu po ostrově, stravu apod. jsem si plně hradila sama. 

 

 

Setkala jste se v průběhu stáže s nějakou vážnější komplikací? 

Jediná závažná komplikace, která během mé stáže na Réunionu nastala, bylo přehřátí a zničení mého notebooku. 

Během samotné stáže byl na ostrově tropický cyklon a kvůli němu jsme měli jeden týden nařízenou práci s domova a 

nemohli jsme být v kanceláři na konzulátu. Jiné komplikace si nevybavuji. 

 

 

Co považujete za nejvýznamnější přínos stáže? 

Celá stáž pro mě byla ohromně přínosná a inspirativní a to po stránce profesní i osobní. Nejvzácnější pro mě bylo 

setkání s panem starostou hlavního města ostrova Réunion – Gilbertem Annette a s dalšími významnými politiky.  

 

 

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří mají o stáž zájem? 

Informace komukoliv ráda poskytnu na níže uvedeném emailu. Stáž na ostrově Réunion mohu jedině doporučit! 

 

Kontakt: 

 

 

 

Děkujeme za vyplnění! 

Poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří se také zajímají o stáž v rámci programu Erasmus+. 

Vyplněnou zprávu zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz. 


