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

Prezident
Josef Kunrt
Unčínská 1554/4
415 01 Teplice
2. ročník, farmacie

Dosavadní zapojení se do fungování SČSF či zkušenosti z jiné studentské organizace:
2015 – 2016:
• obecná pomoc s organizací vzdělávacích akcí
• vedení projektu S medvídkem do lékárny
2016 – 2017:
• viceprezident pro vzdělávání
Tvé vize a plány na rozvinutí Spolku v nadcházejícím roce:
•
•
•
•
•
•

zavedení aktivního členství a návazného systému odměn
založení fondu na podporu zahraničních výjezdů
optimalizace vnitřního fungování Spolku a Výboru
udržování stávajících a navazování nových partnerství
rozvíjet spolupráci s ASM, IFMSA HK a USF
další vylepšování akcí a projektů Spolku

Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Fio banka, a.s., Hradec Králové, č. ú.: 2300564632/2010
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Motivační dopis:
Vážení členové Spolku,
jistě se zajímáte proč zrovna já jsem vhodným kandidátem na prezidenta SČSF pro rok 2017/2018.
Prezident ve své funkci nese základní myšlenky Spolku a jeho úkolem je prosazovat tyto myšlenky
nejen skrze vedení svých spolupracovník ve Výboru, ale také skrze jeho vlastní činnost. Naše motto
studenti studentům je velmi šlechetné a zahrnuje velké množství možných způsobů, jak ho
naplňovat.
Ústředním bodem mé vize pro příští rok je zavedení aktivního členství. Mám v plánu si za vzor vzít
obdobné programy pro členy jiných studentských spolků. Chci, aby si studenti nemysleli, že výhody,
které Spolek poskytuje jsou zadarmo a nemusí pro ně nic dělat. Na aktivní členství tedy samozřejmě
navazuje systém benefitů, které studenty mají motivovat k práci pro Spolek. Jedním z nich by byla
možnost využívat fondu pro podporu zahraničních výjezdů, který bych též rád zřídil.
Podporovat studenty v poznávání zahraničí, ale v podstatě i všech akcí a projektů Spolku, nejde bez
dostatečných finančních prostředků. Kladu si za cíl využívat stávajících partnerství a aktivní
vyhledávání nových k rozvíjení finanční stability Spolku.
Nejsme jediný studentský spolek v Hradci Králová, a ani jediný spolek sdružující studenty farmacie
v republice, je tedy nutné rozvíjet vzájemnou spolupráci.
Důležité je též nezapomínat na odpovědnost vůči veřejnosti. Aktivní zapojování do osvětových akcí a
dalších podobných projektů by se mělo stát samozřejmostí.
Všechny činnosti vycházejí z Výboru, který musí dokonale pracovat, aby se vše dařilo tak jak má. Rád
bych dotáhnul projekt vzniku nových webových stránek a optimalizoval dokumentaci vytvářenou
k jednotlivým akcím.
Věřím, že mám potřebné vlastnosti, abych svojí vizi naplnil. Jsem pracovitý, cílevědomí, otevřený a
rád se učím všemu novému. Též věřím, že se mi podaří vést budoucí Výbor tak, aby všichni naplno
využívali svůj potenciál.
Děkuji všem členům SČSF, že zvážíte mojí kandidaturu a případně mi umožníte příští rok naplnit mojí
vizi.
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Josef Kunrt v. r.
V Hradci Králové, 9.5.2017
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