PŘIHLÁŠKA NA VOLENOU POZICI V SČSF
Pozice, na kterou kandiduješ:
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
Ročník a obor studia:

Viceprezident pro zahraničí
Tereza Červinková
Sosnová 359
739 61 Třinec
3. ročník farmacie

Dosavadní zapojení se do fungování SČSF či zkušenosti z jiné studentské organizace:




















V prvním ročníku občasná korekce Nauzey.
Člen organizačního týmu Twinnet Maastricht.
Twinnet Maďarsko 2015.
Organizace výjezdu na vánoční trhy do Drážďan 2014.
Účast na 38th EPSA Annual Congress Toulouse, Francie.
Pomoc při Public Health Campaign na EPSA AA 2014.
Účast na 3. SPC Leadership Camp 2014.
4. SPC Leadership Camp 2015
Účast na 12th EPSA Autumn Assembly St. Jullian’s, Malta.
Účast na 39th EPSA Annual Congress Helsinki, Finsko.
Soft Skills seminář: Jak být in v písemné komunikaci
Soft Skills seminář: Public Speaking
Soft Skills seminář: Communication
Návštěva 150 srbských a 50 francouzských studentů v Hradci Králové
říjen 2015/duben 2016.
First International Dult Weekend Regensburg, Německo 2016.
Organizace Triple E: IPSF Trainers Development Camp 2016, Prague.
Tajemník 2014/2015.
Viceprezident pro zahraničí 2015/2016.
IPSF Student Exchange Officer 2015/2016.

Tvé vize a plány na rozvinutí Spolku v nadcházejícím roce:
Jako Viceprezident pro zahraničí bych chtěla především pokračovat v práci, kterou dělali mí
předchůdci a kterou jsem i já v tomto roce vykonávala. Jelikož je pro další léta koncept této pozice
změněn, mění se i samotná náplň práce a povinností. SEO je již samostatná osoba, která se může
soustředit zejména na SEP, což si myslím, že je při množství studentů, kterým praxi v ČR zajišťujeme,
logické rozhodnutí. Protože jsem momentálně SEO a mám již nějaké ty zkušenosti se zahraničím,
mým hlavním cílem je poskytnout oporu, radu a pomoc zbytku svého zahraničního oddělení, více
s nimi záležitosti probírat a diskutovat a hlavně – být tam pro ně.
Jakožto IPSF CP a EPSA LS bych ráda reprezentovala SČSF na mezinárodní půdě a přednášela naše
názory jakožto aktivní člen Výboru v obou asociacích stejně a neroztříštěně, a chtěla bych se v nich
jako reprezentant SČSF aktivně podílet na prezentaci Spolku a jeho aktivit.
Další důležitou věcí, za kterou bych byla ráda, je větší propagace zahraničních aktivit mezi studenty,
motivace vyjet, ať už na SEP či na kongres, a to spolu s Viceprezidentem pro PR.
Ráda bych spolu se svým týmem dovedla do zdárného konce Twinnet se Švýcarskem a se Slovinskem,
pokusila se najít další partnery a na výjezdy sehnat granty, aby byly výměny dostupné více
studentům.
Také bych chtěla pracovat na Public Health Campaigns, které mám velmi ráda, ale bohužel se u nás
ještě velmi neuchytily. Jelikož IPSF a EPSA mají v průběhu roku mnoho takových kampaní, máme se
kde inspirovat a máme kde brát náměty.
Navázat bych chtěla na myšlenky z loňského roku, kdy jsme se chtěli zaměřit na zahraniční studenty u
nás na fakultě, kteří ale donedávna zájem neprojevovali – promyslet formu seznamování našich
studentů se zahraničními a inkorporovat je do studentského dění, ať už formou nějakých večerů,
party… Návrhům se meze nekladou.

Motivační dopis:
Milí členové Spolku českých studentů farmacie, milý Výbore,
již potřetí mám tu čest přednést Vám svou kandidaturu na pozici ve Výboru Spolku, tentokrát na pozici
Viceprezident pro zahraničí pro druhý mandát v roce 2016/2017.
Jako člen Výboru 2014/2015 na pozici Tajemník a také člen Výboru 2015/2016 na pozici Viceprezident
pro zahraničí a IPSF Student Exchange Officer jsem se toho hodně naučila o chodu studentské asociace,
a to jak z pohledu vnitra, tak z pohledu zahraničí. Za dva roky fungování ve Spolku jsem získala mnoho
rozmanitých zkušeností, které dovolily a umožnily posunout se nejen mně osobně, ale troufnu si říct (a
doufám, že tomu tak i je) i celé asociaci.
V těchto snahách bych chtěla pokračovat i v následujícím roce. Ti, kteří mě znají, vědí, jak zapálená pro
SČSF a pro celé zahraniční oddělení jsem a co všechno jsem schopna pro studenty obětovat, časem
počínaje, ale nekonče. Spolek a další studentské organizace mi přirostly k srdci a může mi být pouze
líto, že se o studentské dění aktivně a samo od sebe nezajímá více studentů. Za svého působení v SČSF
jsem osobně vyrostla a mám stále větší chuť a potřebu předávat své zkušenosti dalším lidem, pomáhat
jim v jejich osobním i profesním rozvoji. V jedné větě, chci někomu změnit život tak, jak ho Spolek
změnil mně a tím se podílet na dalším rozvoji naší asociace.
Nejen kvůli tomu, že tuto pozici současně zastávám, si myslím, že jsem vhodným kandidátem. Jsem
svědomitá, pracovitá, ráda se učím novým věcem, ráda je předávám a dokážu si jít za svými cíli. Stále
ještě si myslím, že i po dvou letech dokážu Spolku přispět tak, že nebude litovat mého případného
zvolení.
Staré Výbory končí a nové začínají, tímto bych Vám tedy chtěla poděkovat za zvážení mé žádosti a na
závěr říci, že se těším na setkání s Vámi na Valné hromadě.
Viva la Pharmacie!
Tereza Červinková
17. května 2016

