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

Viceprezident pro vnitro
Jakub Eduard Syřínek
ul. Novodvorská 3054
Frýdek-Místek, 738 01
2., Farmacie

Dosavadní zapojení se do fungování SČSF či zkušenosti z jiné studentské organizace:
2014/2015
2015/2016
-

Kopírovač SČSF
Tajemník SČSF
Kopírovač SČSF

Tvé vize a plány na rozvinutí Spolku v nadcházejícím roce:
-

-

Zavedení bodového systému a zvýhodnění „aktivních“ členů (spolupráce zejména
s prezidentem, tajemníkem) – inspirace SŠSF
dokončení unifikace a definitivní úprava spolkových nástěnek (fakulta, Kampus,
koleje) – design, obsah
unifikace zbylých ještě nesjednocených dokumentů Spolku, vč. Zápisů (zpráv)
z veřejných výborových schůzí – vytvoření templátu a následné zveřejňování těchto
zápisů (možná tvorba obdoby „newsletterů“ aneb „co bylo, co se chystá“ a následná
distribuce mailem, letáčky v Kopírovací místnosti, koridoru, nástěnkách,…)
dokončení a finální úprava schválených nových Stanov vč. úpravy formátu a následný
proces registrace těchto upravených Stanov Spolku
aktualisace a doplnění Vnitřních předpisů – věcně i na základě změn Stanov
efektivní organisace XLVI. Farmaceutického plesu s využitím feedbacku z letošního
roku, stejně jako VPUMFu a společně s viceprezidentem pro vzdělávání SVK
spolupráce s ASM, zejména v oblasti organisace studentských party a vánočních
zájezdů, příp. jiných turistických akcí; efektivní a v souhře organisovaný VPUMF
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-

sepsání grantů na Zentivu (vzdělávací akce, zejm. spolupráce s viceprezidentem pro
vzdělávání)
podílet se na úrovni vnitra Spolku na péči o členskou základnu a zejména o její
informovanost (efektivní propagace, dostatečně dopředu: LCD, web, Fb, plakáty,
letáčky + Kopírovací místnost, nástěnky – zejm. spolupráce s viceprezidentem pro PR)

Motivační dopis:
Milí členové Spolku, Výbore, Revizní komise,
dovolte mi zde napsat několik řádek o tom, proč jsem právě já tím správným kandidátem na pozici
viceprezidenta pro vnitro ve Výboru SČSF pro ak. rok 2016/2017.
Jsem toho názoru, že na posici viceprezidenta pro vnitro v SČSF jsem vhodným kandidátem
právě proto, že disponuji těmi vlastnostmi a troufám si již říci, že i zkušenostmi, které by člověk
zastávající tuto funkci ve Spolku rozhodně neměl postrádat. Jsem zodpovědný, extrovertní a
komunikativní, otevřený novým věcem a dostatečně flexibilní. Jsem schopen práce v teamu a rovněž
přístupný diskusím o možných kompromisech.
Ten rok, který jsem strávil na pozici tajemníka, mně přinesl mnoho zkušeností a poznatků, jež
teď velice snadno uplatním právě v resortu vnitra, na které jsem se také z poměrně nevázané posice
tajemníka začal již během roku zaměřovat. Poznal jsem zákulisí pořádaných akcí a následně jsem byl
přítomen feedbackům z těchto akcí, které chci pro organisaci akcí následujících hojně využít
k eliminaci chyb a nedostatků při organisaci mými předchůdci. Zpětně vidím, jak moc jsem se za ten
pouhý rok posunul a kolik jsem aktivní participací na vedení Spolku získal. Je tedy škoda nevyužít mé
dosud nabyté vědomosti o Spolku a zkušenosti s jeho chodem a nezvolit mne tak do zmiňované
funkce viceprezidenta pro vnitro.
Věřím, že během mého zastávání viceprezidentského úřadu nikoho nezklamu, nýbrž naopak
budu dále povznášet Spolek a starat se o šíření jeho dobrého jména a to nejen v rámci fakulty, ale
potažmo Hradce Králové a celé Univerzity Karlovy, jejíž jsme i my jako studentský spolek hrdou
součástí, na což jsme, a troufám si hovořit nyní za všechny členy Spolku, patřičně pyšni.
Žádám tedy, abyste z výše uvedených a dalších důvodů mou kandidaturu na zmiňovanou
posici ve Výboru Spolku zvážili.
Na viděnou na Valné hromadě.
Jakub Eduard Syřínek.
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