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

Tajemník

Ročník a obor studia:

1. ročník, Farmacie

Markéta Nápravníková
Schulhoffova 856/10, Praha 4 – Háje, 149 00

Dosavadní zapojení se do fungování SČSF či zkušenosti z jiné studentské organizace:
Pomáhala jsem na několika akcích, které organizoval Spolek – na farmaceutickém plese,
Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně a farmacii a Studentské vědecké konferenci.

Tvé vize a plány na rozvinutí Spolku v nadcházejícím roce:
Přišlo by mi fajn, kdyby se podařilo zorganizovat nějakou víkendovou akci, kde by si studenti
mohli odpočinout od učení a seznámit se s dalšími lidmi, se kterými studují na fakultě a
normálně nemají možnost se potkat. Možná by to i mohlo přilákat lidi, kteří se normálně
žádných spolkových akcí neúčastní.
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Motivační dopis:
Jmenuji se Markéta Nápravníková a na Farmaceutické fakultě studuji prvním rokem. Chtěla
bych se více zapojit do práce ve Spolku, protože mi přijde skvělé, když někteří z nás dokáží
věnovat část svého volného času během studia tomu, aby udělali něco pro ostatní.
Chtěla bych přispět k tomu, aby se více lidí začalo zajímat o činnost Spolku, protože si
myslím, že spousta akcí organizovaných Spolkem zůstává nedoceněná a většina lidí ji
dokonce přechází bez povšimnutí.
Ráda se seznamuji s novými lidmi, myslím, že s nimi i dokážu dobře komunikovat. V letošním
roce jsem pomáhala při několika akcích, které organizoval Spolek. Tato práce mě vždy bavila
i proto, že se člověk může dostat k věcem, které by při normálním studiu nepoznal.
Z výše uvedených důvodů bych měla zájem o pozici Tajemníka.

5. května 2017, Markéta Nápravníková
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