ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Hasselt - Belgie
březen-květen 2008

Na jaře 2008 jsem se zúčastnila pracovního pobytu v Belgickém Hasseltu, který byl realizován v rámci
programu Erasmus. Podmínkou účasti bylo úspěšně projít výběrovým řízením, které organizovalo
zahraniční oddělení a které bylo zaměřené především na jazykové znalosti a zkušenosti z oboru.

Belgie
Belgie je západoevropská země o asi poloviční rozloze než má Česká republika. Sousedí
s Nizozemím, Německem, Lucemburskem, Francií a na západě má i krátké pobřeží. Pro Belgii je
typická značná kulturní roztříštěnost. Je zde vidět celá řada různých národností (až 10% obyvatel je
jiné národnosti), obyvatelé se dělí na Vlámy a Valony a každý tento národ má i svůj jazyk- za úřední
jazyky jsou zde považovány vlámština, francouzština a němčina.
Belgie je typicky rovinatá, pouze v německé části (Ardeny) se lze setkat s něčím co připomíná kopce.
Počasí je poměrně příjemné, zima mírnější, jen trochu obtěžuje všudypřítomný vítr.
V Belgii žije asi 10 milionu obyvatel, a tak jen stěží narazíte na neobydlenou krajinu bez lidí a domů.
Belgie je členem Evropské unie a platí se zde €.
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Hasselt
Hasselt je krásné, prudce se rozvíjející město, které leží ve východní části Flander. Je kousek od
hranic, do Holandského Maastrichtu je to asi 20km a zvládne se tam dojet snadno příměstským
autobusem. Žije zde 70 tisíc lidí. Hasselt je považován za nejdražší město Belgie a v ulicích je to
jednoznačně vidět. Všude je čisto, ulice jsou lemovány výlohami drahých obchodů a příjemnými
kavárnami.

XIOS
Náš pracovní program probíhal ve spolupráci se školou XIOS (www.xios.be). Ta má sídlo jak
v Hasseltu, tak i v asi 5km vzdáleném Diepinbeeku, kde je hlavní univerzitní kampus. Sociální obory
však mají sídlo v Hasseltu. Škola nám poskytla celou řadu studentských výhod, jako vlastním
studentům(sportovní aktivity, bazén zdarma apod.) Také bylo možné si ve škole za vratnou zálohu
70€ půjčit kolo, které se zde opravdu hodně používá a ani my jsme si to tam bez něj na konci pobytu
nedokázaly vůbec představit - jezdí tam zkrátka všichni a všude.

Praxe
Bohužel během našeho pobytu neprobíhaly praxe podle našich představ. Před odjezdem jsme byly
ujištěny, že se veškeré záležitosti týkající se praxí vyřeší přímo na místě, budeme si moci zvolit
pracoviště podle našich představ, zkrátka že nám ušijí program přímo na míru. Realita však byla dost
odlišná. Organizace byla velmi špatná, pracoviště nebyly předem domluveny a bylo velmi obtížné se
na praxi dostat. Situace nebyla příjemná, a proto doporučuji, aby všichni v budoucnu vyjíždějící
studenti měli předem dohodnuté přímo místa a organizace, které budou moci navštívit.
Nakonec jsme navštívili několik zařízení, jesle, speciální školy a azylové zařízení.Všechny tyto
návštěvy však byly krátkodobé.
Během našeho pobytu se konal International Week in Social Work, kterého jsme se také zúčastnily.
Týkal se migrační situace ve světě a měli zde přednášky odborníci z různých evropských zemí.

Ubytování
Bydlely jsme ve studentském domě v Diepenbeeku. Každá jsme měli vlastní pokoj se sprchou, kuchyň
a záchody byly společné. Ubytování nás stálo 150€ měsíčně. Také nám zde zapůjčili kuchyňské
nádobí. Peřiny jsme měli vypůjčené ze školy, doporučuji se předem ujistit, zda tam pro vás budou
připravené - my jsme museli první dvě noci spát bez nich, což nebylo zrovna dvakrát příjemné.

Doprava
Na kratší vzdálenosti po městě je kolo jednoznačně nejlepší dopravní prostředek. Městské autobusy,
které v Hasseltu jezdí, jsme používaly jen sporadicky a na cesty na větší vzdálenosti.
Na delší cesty se vyplatí používat vlaky, které jsou rychlé a pohodlné a dá se s nimi snadno projet celá
Belgie. Doporučuji zakoupit si GO PASS, kdy máte 10 jízd odkudkoli kamkoli za 50€.

2

Nákupy
Jídlo je výhodné nakupovat ve větších supermarketech. ceny jsou téměř srovnatelné s cenami
v České republice. Zastoupení zde mají značky Carefour, Delvita, Spar a další. Velmi levně se dá
nakoupit v ALDI.

Co si nenechat ujít
Pro Belgii jsou typické zejména pralinky, wafle, hranolky a pivo. Všechny tyto pochutiny můžu vřele
doporučit.
Určitě doporučuji hodně cestovat, je zde spousta krásných měst, které stojí za návštěvu…Antverpy,
Gent, Bruggy, Brusel, Maastricht…
Kdo by se chtěl vydat dál, snadno a rychle se dá dojet i do Amsterdamu, Paříže, nebo Londýna
s využitím vlaků Eurostar, Thalys a TGV.
I přes špatnou organizaci praxí celý pobyt hodnotím pozitivně. V Belgii se mi moc líbilo a všem dalším
můžu pobyt zde doporučit. Pokud by jste měli zájem o jakékoli informace, nebo měli otázky, neváhejte
napsat….

Lucie Hasilová
hasilka@seznam.cz
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