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Stimată doamnă/Stimate domnule …, 

Cine sunt?

Sunt student, ca majoritatea voluntarilor din SSMI, la Medicină.

Fac de doi ani grafică pentru SSMI, iar toți colegii mă știu pentru ca m-ar "bate la cap cu posterele". Adevărul e că nu mă deranjează să îi

ajut, chiar și în situații limitate de timp. Nu mă deranjează pentru că mi-am asumat acest lucru de la început. 

Anul acesta sunt decis să îmi asum ceva nou!

De ce candidez?

Am decis să înaintez această candidatură deoarece văd acest gest ca pe o oportunitate. SSMI, ca orice ONG, trece prin momente decisive și

nefavorabile unei structuri ce lucrează cu și pentru oameni.

Aleg să fructific acest potențial și să câștig o funcție de conducere pentru a asigura că o echipă capabilă și determinată va forma Consiliul

Director și va organiza și coordona o asociație cu sute de voluntari.

Ca director de Divizie, rolul este de a fi persoană din "backstage" care se asigură că toți coordonatorii de departamente și managerii de

proiecte au suportul material și tehnic la îndemnă. Secretarul General este de asemenea un facilitator care veghează la ordinea internă,

asigură consultanță și mediază probleme. Natural, evoluția mea în această organizație tinde spre acest post.

Ce am făcut? 

Cumulat, am 4 ani de reprezentare a tierilor. Am fost în implicat în structuri de elevi (Consiliul Județean al Elevilor-Iași), studenți (Societatea

Studenților Mediciniști Iași) și tineri (Grupul de lucru "Iași: Capitala Tineretului din România" 2018-2019 și 2019-2020).

Ca reprezentant al elevilor, am înțeles ce înseamnă responsabilitatea, greul voluntariatului și al realizării de proiecte sau de reprezentare e

drepturilor elevilor. Am cunoscut, de asemenea, importanța implicării și participării la viață publică. Am înțeles că a venit timpul ca și eu să

ivestesc în comunitatea care m-a clădit. 

În primul meu an de medicină (2018-2019) am fost director adjunct al Diviziei de IT; asta a însemnat realizarea de materiale grafice și

implicarea mea în toate activitățile asociației, fiind membru în echipa de organizare în marile proiecte. În anul al al II-lea am avansat la

poziția de director, ceea ce mi-a oferit posibilitatea de a înțelege organizarea internă a SSMI, dar și de a relaționa cu colegii mei. Având un

adjunct de director, am putut învăța cum să manageriez resursa umană și să asigur un mediu cât mai prietenos voluntarului.

Experiența colaborării cu studenți din alte asociații, în cadrul ICTR, a vinit în completarea înțelegerii mele despre cultura organizațională și

m-a ajutat să înțeleg mai mult identitatea SSMI și importanța acesteia în ecosistemul local al ONG-urilor.

Bistrita 4, 700607 Iași (România) 
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Ce vreau să fac?

Vreau să dezvolt în continuare SSMI: în anul acesta, asociația are nevoie de flexibilitate. Șocul de la începutul stării de urgență trebuie să fie

minimizat iar voluntarii trebuie să fie încurajați și susținuți de o asociație predictibilă. Pentru această SSMI terbuie să aibă planuri pentru

orice scenariu.

În primele două mandate am înțeles mecanismele, structurile, planurile, nevoile și problemele care apar sau pot apărea. În avantajul meu,

ca director de divizie IT, am colaborat cu Secretarul General în vederea administrării platformei interne și a altor aspecte de organizare

internă. Voi oferi astfel contiuitate și stabilitate asociației.

Anul acesta vreau să lucrez cu colegii mei din Consiliul Director pentru a realiza un plan eficient de acțiune, spre a asigura prezența și

conectarea noastră în rândul studenților. Doresc să optimizez organizarea internă a SSMI pentru ca directorii și coordonatorii să își

maximizeze timpul și priceperea în realizarea de proiecte unice, cu implicarea unui număr cât mai mare de beneficiari.

Miza în mandatul acesta este la fel de mare ca incertitudinea care planează asupra viitorului apropiat.

Eu îmi ofer toată experiența, curiozitatea și hotărârea în slujba SSMI.

Sper ca în schimb să îmi fie acordată încrederea.

Cu stimă 

 

Rusu Vlad Denis
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                 <p><strong>Cine sunt?</strong></p>
<p>Sunt student, ca majoritatea voluntarilor din SSMI, la Medicină.</p>
<p>Fac de doi ani grafică pentru SSMI, iar toți colegii mă știu pentru ca m-ar "bate la cap cu posterele". Adevărul e că nu mă deranjează să îi ajut, chiar și în situații limitate de timp. Nu mă deranjează pentru că mi-am asumat acest lucru de la început.&nbsp;</p>
<p>Anul acesta sunt decis să îmi asum ceva nou!</p>
<p><br></p>
<p><strong>De ce candidez?</strong></p>
<p>Am decis să înaintez această candidatură deoarece văd acest gest ca pe o oportunitate. SSMI, ca orice ONG, trece prin momente decisive și nefavorabile unei structuri ce lucrează cu și pentru oameni.</p>
<p>Aleg să fructific acest potențial și să câștig o funcție de conducere pentru a asigura că o echipă capabilă și determinată va forma Consiliul Director și va organiza și coordona o asociație cu sute de voluntari.</p>
<p>Ca director de Divizie, rolul este de a fi persoană din "backstage" care se asigură că toți coordonatorii de departamente și managerii de proiecte au suportul material și tehnic la îndemnă. Secretarul General este de asemenea un facilitator care veghează la ordinea internă, asigură consultanță și mediază probleme. Natural, evoluția mea în această organizație tinde spre acest post.</p>
<p><br></p>
<p><strong>Ce am făcut?&nbsp;</strong></p>
<p>Cumulat, am 4 ani de reprezentare a tierilor. Am fost în implicat în structuri de elevi (Consiliul Județean al Elevilor-Iași), studenți (Societatea Studenților Mediciniști Iași) și tineri (Grupul de lucru "Iași: Capitala Tineretului din România" 2018-2019 și 2019-2020).</p>
<p>Ca reprezentant al elevilor, am înțeles ce înseamnă responsabilitatea, greul voluntariatului și al realizării de proiecte sau de reprezentare e drepturilor elevilor. Am cunoscut, de asemenea, importanța implicării și participării la viață publică. Am înțeles că a venit timpul ca și eu să ivestesc în comunitatea care m-a clădit.&nbsp;</p>
<p>În primul meu an de medicină (2018-2019) am fost director adjunct al Diviziei de IT; asta a însemnat realizarea de materiale grafice și implicarea mea în toate activitățile asociației, fiind membru în echipa de organizare în marile proiecte. În anul al al II-lea am avansat la poziția de director, ceea ce mi-a oferit posibilitatea de a înțelege organizarea internă a SSMI, dar și de a relaționa cu colegii mei. Având un adjunct de director, am putut învăța cum să manageriez resursa umană și să asigur un mediu cât mai prietenos voluntarului.</p>
<p>Experiența colaborării cu studenți din alte asociații, în cadrul ICTR, a vinit în completarea înțelegerii mele despre cultura organizațională și m-a ajutat să înțeleg mai mult identitatea SSMI și importanța acesteia în ecosistemul local al ONG-urilor.</p>
<p><br></p>
<p><strong>Ce vreau să fac?</strong></p>
<p>Vreau să dezvolt în continuare SSMI: în anul acesta, asociația are nevoie de flexibilitate. Șocul de la începutul stării de urgență trebuie să fie minimizat iar voluntarii trebuie să fie încurajați și susținuți de o asociație predictibilă. Pentru această SSMI terbuie să aibă planuri pentru orice scenariu.</p>
<p>În primele două mandate am înțeles mecanismele, structurile, planurile, nevoile și problemele care apar sau pot apărea. În avantajul meu, ca director de divizie IT, am colaborat cu Secretarul General în vederea administrării platformei interne și a altor aspecte de organizare internă. Voi oferi astfel contiuitate și stabilitate asociației.</p>
<p>Anul acesta vreau să lucrez cu colegii mei din Consiliul Director pentru a realiza un plan eficient de acțiune, spre a asigura prezența și conectarea noastră în rândul studenților. Doresc să optimizez organizarea internă a SSMI pentru ca directorii și coordonatorii să își maximizeze timpul și priceperea în realizarea de proiecte unice, cu implicarea unui număr cât mai mare de beneficiari.</p>
<p><br></p>
<p>Miza în mandatul acesta este la fel de mare ca incertitudinea care planează asupra viitorului apropiat.</p>
<p>Eu îmi ofer toată experiența, curiozitatea și hotărârea în slujba SSMI.</p>
<p>Sper ca în schimb să îmi fie acordată încrederea.</p>
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