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
3., Farmacie

Dosavadní zapojení se do fungování SČSF či zkušenosti z jiné studentské organizace:
2014/2015
2015/2016
2016/2017
-

Kopírovač SČSF
Tajemník SČSF
Kopírovač SČSF
VP pro vnitro SČSF

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

-

udržení XXLVII. Farmaceutického plesu v černých číslech + udržení společenské
úrovně
o zajištění sponzorů pro květinovou výzdobu, občerstvení, fotografy, podobně
jako v r. 2017 (spolupráce s presidentem SČSF)
o vyjednání výhodných podmínek pro ples v KC Aldis (Mgr. Holá) + bary
o rozšíření základny hlavních sponzorů (soustředění na oslovení v XI.) –
zpracování balíčků (fotostěna + další)
o propagace (spolupráce s VP pro PR)
spolupráce s ASM, zejména v oblasti organisace studentských party a vánočních
zájezdů, příp. jiných turistických akcí; efektivní a v souhře organisovaný VPUMF
(domluva na nových www. Stránkách + aktualisace ceníku pro vystavovatele)
o stoly v koridoru (řešení s Ing. Polanským)
o manuál pro booklet (t.č. P. Domecký)
o naplnění kapacity koridoru, oslovení potenciálních zájemců v r. 2016/17
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-

o propagace (spolupráce s VP pro PR)
o účast TV Hospital + využití kontaktů z loňského roku
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 posici
viceprezidenta pro vnitro ve Výboru SČSF pro ak. rok 2017/2018.
Jsem toho názoru, že na posici viceprezidenta pro vnitro v SČSF jsem vhodným kandidátem
právě proto, že disponuji těmi vlastnostmi a troufám si 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. Mám za sebou organisaci dvou nejvýznamnějších akcí
Spolku v roce. Nejvýznamnější kulturní akce – XLVI. Farmaceutického plesu, který se po delší době
pyšnil bilancí v černých číslech a účastí přes 600 hostů, přes to, že se konal uprostřed pracovního
týdne – ve středu. Rovněž jsem zorganisoval jeden z nejúspěšnějších Veletrhů pracovního uplatnění
v medicíně a farmacii ve spolupráci s kolegou z ASM Danielem Eliášem, kterému za cenné připomínky
v organisaci a bezvadnou spolupráci patří mé velké díky. Výstup z osmého ročníku Veletrhu můžete
zhodnotit i díky přítomnosti mediálního partnera TV Hospital (Ing. Aneta Hanková, Opava), a to i na
You Tube, za což jsem z posice oranisátora velice rád.
Ten rok, který jsem strávil na posici viceprezidenta pro vnitro, mně přinesl mnoho zkušeností
a poznatků v organisaci již zmíněných akcí, jež teď velice efektivně zúročím při pokračování mého
výkonu posice viceprezidenta pro vnitro a dokážu tak jmenované akce ještě více povznést. Rád bych
využil feedbeacků z obou jmenovaných akcí a pokusil je zatraktivnit pro cílové skupiny, tj. ples pro
hosty, zejména z řad studentů a absolventů a VPUMF pochopitelně zejména pro vystavovatele, ale
rovněž pomocí doprovodného vzdělávacího programu pro návštěvníky z řad studentů FaF. Zpětně
vidím, jak moc jsem se za ten pouhý rok posunul a kolik jsem aktivní participací na vedení Spolku
získal, a to zejména v komunikaci s potenciálními sponzory a partnery jednotlivých akcí SČSF. Je tedy
škoda nevyužít mé dosud nabyté vědomosti o Spolku a zkušenosti s jeho chodem a organisací již
jmenovaných akcí a nezvolit mne tak opětovně 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
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součástí, na což jsme, a troufám si hovořit nyní za všechny členy Spolku, patřičně pyšni. Rád budu
nadále aktivně spolupracovat s vedením dalších studentských oranisací na UK a rád přijmu jejich
cenné rady a zkušenosti z organisace těch kterých akcí.
Rovněž bych se rád dále staral o základnu překladatelů SČSF, kterou jsem v letošním roce
osobně založil, vytvořil pro komunikaci s ní Fb skupinu a dohodl se na podmínkách jejího fungování,
které je, myslím si, pro fungování Spolku velice důležité, poněvadž není v silách členů Výboru vydávat
veškeré maily a dokumenty v obou – české i anglické versi.
Žádám tedy, abyste z výše uvedených a dalších důvodů mou kandidaturu na zmiňovanou
posici ve Výboru Spolku zvážili.
P.S.: Dále budu propagovat v rámci Výboru SČSF psaní původního „s“ ve slovech přejatých nad
„počeštěným“ a odporným a nepůvodním „z“, jako v případě presenční listiny ad.

Na viděnou na Valné hromadě.
Jakub Eduard Syřínek.

V Hradci Králové 5. května 2017.
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