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Zaczęłam poszukiwania firmy dużo wcześniej, 
nie mając sprecyzowanych wymagań co do 
kraju. Wiedziałam, że znalezienie zagranicznej 
firmy nie jest łatwe, poza tym lubię nieprze-
widywalność i niespodzianki. Wysyłałam więc 
podania do wielu krajów Europy. Oferta praktyk 
na Azorach była jak zrządzenie losu. Znalazłam 

celami tych inicjatyw są: integracja mieszkań-
ców Madaleny z międzynarodowym środowi-
skiem, walka z wykluczeniem społecznym, pro-
mowanie równouprawnienia i aktywizacja ludzi 
młodych, niepełnosprawnych lub ze środowisk 
stwarzających mniejsze szanse. Nad projekta-
mi pracujemy razem z innymi stażystami, każdy 

Umiejętności, które zdobyłam
Podczas stażu zgłębiłam dziedzinę swoich stu-
diów (logistykę) w ujęciu świadczenia usług pu-
blic relations, komunikacji i marketingu. Dzięki 
współpracy z innymi stażystami z całego świata 
nauczyłam się, jak ważna jest praca grupowa, 
wspólne rozwiązywanie problemów, ale także 
samodzielne wykonywanie powierzonych zadań 
i odpowiedzialność. Do tej pory, biorąc udział 
w wymianie studenckiej, miałam określone wy-
obrażenie o Erasmusie+, teraz znalazłam się „po 
drugiej stronie”. Mam okazję przyczyniać się do 
powstawania różnych projektów. Mimo że jest to 
tylko staż i uczę się tak naprawdę od początku, 
jest to całkiem inny sposób zdobywania wiedzy 
niż podczas studiów. Wiele rzeczy jeszcze przede 
mną. Wszystkie te działania traktuję jako moje 
pierwsze poważne kroki w życie zawodowe. 
Z pewnością pomagają mi – niedawnej absol-
wentce – odnaleźć kierunek, w którym chcę iść. 
Wiem także, że doświadczenie i umiejętności tu 
zdobyte zwiększą moje szanse na rynku pracy.

O wyspie
Wyspa Pico jest piękna, zielona, pełna palm 
i winnic. Leży na niej najwyższy szczyt Portugalii, 
wokół rozciąga się ocean. Od najbliższej wyspy 
dzieli nas pół godziny drogi promem. Mieszkam 
i pracuję z innymi młodymi ludźmi, studentami 
lub absolwentami z całego świata. W wolnym 
czasie podróżujemy autostopem po wyspie lub 
robimy wycieczki na sąsiednie wyspy. Wspięli-
śmy się na górę Pico (co nie było łatwe), z której 
szczytu oglądaliśmy wschód słońca. Jestem bar-
dzo zadowolona z wyjazdu, to doświadczenie 
na pewno zaowocuje. Z obszarem, w którym 
teraz pracuję, chciałabym związać przyszłą ka-
rierę. Tu rozwinęłam umiejętności językowe. 
Pico ma swoją niezwykłą atmosferę, krajobrazy 
są jak z bajki, życie toczy się z dala od chaosu 
dużych miast, mieszkańcy są bardzo przyjaźnie 
nastawieni, żyją w harmonii z przyrodą, chętnie 
dzielą się też swoją kulturą z obcokrajowcami. 

Erasmus+
szansą na lepszy start zawodowy

ją w ostatnim momencie, a proces rekrutacji 
przebiegł błyskawicznie. Już następnego dnia 
miałam rozmowę rekrutacyjną przez Skype’a. 
Mimo że początkowo nie planowałam powrotu 
do Portugalii, ucieszyłam się ze stażu – jedną 
z wysp Azorów odwiedziłam podczas wymiany, 
wiedziałam więc, że jest to miejsce niezwykle 
piękne. Poza tym taki wyjazd stwarzał okazję do 
dalszej nauki języka portugalskiego.  

Kilka słów o stażu
Celem naszej działalności jest tworzenie i wdra-
żanie projektów unijnych w gminie Madalena 
na wyspie Pico. To niezwykła okazja do obser-
wowania procesu powstawania projektu – od 
pomysłu aż do wcielenia go w życie. Głównymi 

z nas ma jednak oddzielne pole działania – 
moim jest komunikacja i marketing, a więc 
promowanie naszej działalności przez media 
społecznościowe, animacja kultury oraz organi-
zacja różnego rodzaju wydarzeń i udział w nich, 
a także pomoc w dziale komunikacji. Także z tą 
dziedziną chciałabym związać przyszłą karierę. 
Do moich zadań należy m.in.: pisanie artykułów 
do prasy czy na stronę internetową, działanie 
przygotowawcze do konferencji prasowych, 
zajmowanie się mediami społecznościowymi. 
Współorganizowałam także spotkanie języko-
we, byłam fotografem podczas międzynarodo-
wego festiwalu muzycznego Cordas, w lokalnej 
szkole przedstawiałam prezentacje o Polsce 
i Erasmusie+.
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z mieszkańcami Pico.


