Barbora Mužíková, DiS.
"Ahoj, jsem Bára, která po střední škole
a po prvním roce zkušeností z práce
v soukromém sektoru zvažovala, co dál.
Chtěla jsem pokračovat ve studiu a
zároveň hodně cestovat. Od kamarádky
jsem slyšela o Vyšší odborné škole
Goodwill. Řekla mi, že pokud projdu
výběrovým řízením, můžu na 4 měsíce
na stáž na Krétu a to pro mě byla velká
výzva. V prvním ročníku jsem opravdu
prošla výběrovým řízením a o měsíc později jsem věděla, že období od
května do září strávím na nejslunnějším řeckém ostrově na pozici
asistentky Chief Guide. A to byl začátek...
Jaro ve třetím ročníku znamenalo splněná praxe, odevzdaná práce a
absolutorium daleko. Minulo mě další výběrové řízení, o kterém jsem se
dověděla ze školy a následovala půl roční praxe v OC Frýda na pobočce
Vítkovice Tours. Nezapomenutelná zkušenost – telefon zvednou do třetího
vyzvánění, jinak jsem lajdák, na oběd i večeři mám dohromady a přesně
30 minut, většinu výplaty dávám za dojíždění do F-M, no ale konečně
úročím zkušenosti z Kréty – CK zavádí nový produkt – Bulharsko, Turecko
a Krétu. Zmatené potencionální zákaznici vyprávím, že se opravdu nemusí
bát pobytu na řeckém ostrově bez stravy, že na každém rohu je
občerstvení, gyros, ledová káva, sámoška a před městem Chania dokonce
Lidl!
Na podzim přichází nabídka CK WES z Nového Jičína, abych šla k nim
do týmu. Najít ubytování, rezervovat zájezd a vybrat od klientů zálohu to bylo předtím. Teď ke mně přichází „velitel“ padesáti seniorů z Tatry a
chce po mě zájezd do Prahy – navrhni mi harmonogram na tři dny, vyber
hotel, postarej se o stravování, rezervuj autobus pro 53 důchodců, vyřiď
hromadné pojištění, zajisti vstupy a spočítejte mi cenu na jednoho. Jo a
úplně nejlepší by bylo, kdyby jsi mi celý zájezd odprůvodcovala. Najednou
jsem celá cestovní kancelář já. Okolnosti tomu chtěly, že být celá CK v
jednom mě bavilo zhruba jeden rok.
Dnes sedím na odboru rozvoje města v 8. patře budovy MěÚ Kopřivnice a
to předtím u pohovoru chtěli hlavně někoho akčního. Můj profesní
životopis (takové ty žvásty od kdy do kdy kde pracujete), to je nijak zvlášť
netankovalo, chtěli hlavně praxi. Pojmy udržitelný rozvoj, komunitní

plánování a kampaně, participativní rozpočet, akční plány zlepšování,
indikátory – pro mě donedávna sprostá slova, dnes něco, bez čeho se
neobejde kvalitní vedení úřadu a veřejná správa celkově. Spolupracuji se
všemi vedoucími odborů napříč úřadem, městskou policií, s podnikateli,
neziskovými a příspěvkovými organizacemi působící ve městě, zapojuji
občany. Každý měsíc jezdím na zasedání do Prahy, jsem členkou
Poradního sboru při prac. skupině pro MA21 Rady vlády pro udržitelný
rozvoj, koordinátorka projektu Zdravé město v Kopřivnici. Mám práci,
která mě konečně baví, naplňuje a stačilo jen říct „všude dobře, tak co
doma?“.
Jedna z mnoha mých činností je např. organizace kampaní (Evropský
týden mobility, Den Země, Dny zdraví, Den bez aut, nebo třeba Férová
snídaně, kterou pořádáme na podporu Fair trade výrobků a produkce
místních pěstitelů). Jo a v červnu si se mnou přijede povídat pan Šalko,
říkali, že je z Evropské komise.
Pokud jste se rozhodli studovat na Goodwillu nebo studium zvažujete,
jděte do toho! Zvládnete to, protože Goodwill je jen jedna ze zastávek na
vaší dlouhé cestě. A víte co je nejdůležitější? Nebát se toho! Co nejvíc
nastartuje vaši kariéru? Praxe, kterou Goodwill umožňuje na každém
kroku, podporuje vás a pomáhá najít tu správnou. Děkuji za profesory a
lidi, které jsem na Goodwillu měla tu čest poznat. Každé vaše životní
rozhodnutí vás pak po jeho zbytek provází. Ne jinak tomu bylo i s
Goodwillem, který mi pomohl začít psát život plný zážitků a cenných
zkušeností."

