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

Alumni koordinátor
Eliška Röslerová
Lucemburská 25, Praha 3, 130 00
4.ročník, obor Farmacie

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

Pokladník SČSF (2013/2014)
Prezident SČSF (2014/2015)
Viceprezident pro vnitro SČSF (2015/2016)

Tvé vize a plány na rozvinutí Spolku v nadcházejícím roce:
Doplnit a aktualizovat Rodokmen SČSF. Vytvořit přehlednou tabulku čestných členů SČSF, Alumni SČSF.
Vypátrat osoby, které jsou nyní takřka nedohledatelné a nemá na ně SČSF žádný kontakt. Rozeslat
certifikáty o získání čestného členství nově zvoleným čestným členům SČSF.
Ve spolupráci s Viceprezidentem pro PR vytváření newsleterů a jejich následné zasílání atraktivní formou
všem Alumni SČSF.
Ve spolupráci s Viceprezidentem pro vnitro dohodnutí 2 osob na Vánoční besídku 2016, pokud tato akce
se bude v nadcházejícím roce konat.
Zorganizování Setkání legend na jaře 2017.
Snaha o získání materiálů od Alumni SČSF, které bych následně zavezla do farmaceutického muzea
Kuksu, kde má Spolek českých studentů farmacie svůj archiv.

Motivační dopis:
Milí členové Výboru SČSF pro rok 2016/2017,
ráda bych se hlásila o pozici Alumni koordinátora, která je mi velmi blízká a už v loňském roce
2015/2016 jsem se snažila plnit své nápady a myšlenky ohledně získávání kontaktů na Alumni
(především čestné členy) SČSF.

Ve Spolku jsem si udělala mnoho přátel, kteří zažili jinou dobu, jiné Výbory a baví mě získávat
informace o tom, jak SČSF fungoval dříve. Člověk se nemusí inspirovat pouze nynější situací v jiných
spolcích, ale naopak pokusit se najít ve své minulosti něco, co se bohužel za ta léta vytratilo, ale mělo
to svůj význam.
V roce 2015 se konalo první Setkání legend - akce, která byla zaměřená na shromáždění bývalých
členů SČSF (především čestných členů a Alumni) a akce to byla velmi vydařená. V roce 2016 se
namísto Setkání legend konalo 25. Výročí Spolku českých studentů farmacie, kam přijelo velké
množství lidí a doufám, že nejen já budu na tuto událost dlouho vzpomínat.
V roce 2017 bych chtěla uspořádat opět Setkání legend a pokusit se na tuto akci přilákat mnoho
účastníků.
Děkuji Vám za zvážení mé kandidatury a přeji úspěšné působení ve Výboru.

Datum, podpis kandidáta
17.5.2016, Eliška Röslerová

