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

člen Revizní komise
Tereza Červinková
Sosnová 359
739 61 Třinec
4. ročník farmacie

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

Tajemník 2014/2015
Viceprezident pro zahraničí 2015-2017
IPSF Student Exchange Officer 2015/2016
IPSF Contact Person 2016/2017
EPSA Liaison Secretary 2016/2017

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

Dohlížet na dění ve Spolku.
Fungovat jako poradní orgán a být k dispozici členům Výboru v případě dotazů.
Dohlížet na hospodaření Spolku, dodržování Stanov a Vnitřních předpisů.
Z podstaty svých dosavadních pozic také dohlížet na zahraniční činnost a dění Spolku.

Motivační dopis:
Milí členové Spolku českých studentů farmacie, milý Výbore,
již počtvrté, a je docela možné, že i naposled, mám tu čest Vám přednést svou kandidaturu na volenou
pozici ve Spolku, a to na pozici člen Revizní komise 2017/2018.
Protože po třech letech působení ve Spolku prakticky na třech různých pozicích už jsem si ním něco
zažila a Spolek dobře znám, samozřejmě je jedním z mých největších důvodů náklonnost k mé
domovské asociaci. Z této pozice už toho sice neudělám moc, ale můžu se pokusit z role Revizní komise
zajistit to, aby v dalším roce fungoval stejně dobře jako doteď. Svými radami, vhledem do minulých let,

a hlavně důsledkem relativně hlubokých znalostí mezinárodních asociací bych stále ještě mohla přispět
svou troškou do mlýna. Nemám také problém s poskytováním zpětné vazby, prostřednictvím které
bych chtěla, aby ve mně měl nově zvolený Výbor oporu a důvěru, protože hlavně proto zde Revizní
komise je – pomoci a někdy i dokázat probrat to, co mohlo být uděláno lépe.
Děkuji za zvážení mé kandidatury.
Viva la Pharmacie!

Tereza Červinková
9. května 2017

