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

člen Revizní komise
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:
Ráda bych pomáhala nově zvolenému Výboru v jeho aktivitách.
Chtěla bych zjišťovat informace o nadcházejících akcích a pokusit se pomoci i na dálku, někdy by snad
mohla být i přínosná má přítomnost v Praze.
Mým plánem je kontrolovat činnosti Výboru a snažit se připomínat věci, na které ve všem tom shonu
mohl zapomenout.
Snažila bych se využít své nepřítomnosti v Hradci Králové k tomu, abych viděla, jak mohou propagaci akcí
vnímat studenti, kteří na např. schůze Výboru nechodí.
Společně s dalšími členy Revizní komise bych kontrolovala hospodaření SČSF a tudíž bych uspořádala
několik setkání Revizní komise s Výborem SČSF přímo v Hradci Králové.

Motivační dopis:
Měla bych zájem stát se členem Revizní komise, abych zůstala v dění Spolku českých studentů farmacie
co nejdéle. SČSF je velmi zajímavá organizace, která člověku dodá mnoho zkušeností, zodpovědnosti a
dokonce i sebevědomí.
Aktivita Revizní komise není v nynější době zcela jasně definovaná a každá Revizní komise se může
rozhodnout jakým způsobem se chopí své kontrolní činnosti. Chtěla bych předávat své zkušenosti z akcí,
které jsem pořádala v průběhu uplynulých let, kdy jsem ve Výboru působila. V SČSF jsem působila tři roky
ve funkcích ve Výboru a nyní je na čase předat možnost být ve Výboru někomu dalšímu.
SČSF jsem si oblíbila a to především díky lidem, kteří v něm působí nebo působili. Ráda bych svou
přítomností v Revizní komisi posunula činnost tohoto orgánu někam dál.
Datum, podpis kandidáta
17.5.2016, Eliška Röslerová

