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Către Adunarea Generală a Societății Studenților Mediciniști Iași

Mă numesc Cărăușu Vadim-Costin și sunt student în anul V la Universitatea de
Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, iar prin această scrisoare am deosebita
plăcere să îmi exprim motivația de a candida pentru funcția de Cenzor al Societății
Studenților Mediciniști din Iași, pentru mandatul 2022-2023.

Încă din anul 1 m-am implicat în inițiativele SSMI, apoi FASMR, apoi IFMSA,
având astfel șansa unică de a crește, a mă dezvolta și a colabora cu oameni
extraordinari. Am învățat astfel importanța unei viziuni comune, precum și legătura
dintre o comunicare eficientă și sinceră și un proiect de impact. Am avut onoarea de a
ocupa funcția de Președinte al Societății Studenților Mediciniști din Iași și de
Vice-Președinte pe Relații Interne, deci să coordonez o organizație care încurajează
inițiativa, voluntariatul, munca în echipă și, cel mai important, și-a lăsat amprenta
asupra mea prin tot procesul constructiv pe care mi l-a oferit.

De asemenea, în mandatul precedent am ocupat funcția de Ofițer Național
pentru Sănătate Publică în cadrul FASMR, unde am descoperit responsabilitățile unui
membru al echipei naționale și ce înseamnă de fapt să îți depășești zona de comfort
pentru un progres constant. Această perioadă mi-a conturat o viziune cât mai reală a
idealurilor acestui departament și mi-a confirmat din nou de ce îmi este așa de drag.
Momentele care mi-au oferit ocazia să mă implic și mai mult, să fiu martor și chiar să
contribui la activitatea internațională au fost evenimentele IFMSA, la care am participat
în cadrul delegației României. Fie ele Adunări Generale, Regionale sau meetinguri, au
fost provocări care mi-au facilitat dezvoltarea și preluarea ideilor, care mi-au permis să
cresc departamentul la nivel local.

Experiența mea din ultimii ani variază de la voluntariat în activități locale ale
SSMI, coordonarea de campanii naționale și internaționale până la cea a întregii
societăți, unde dedicația și acțiunile mele au avut un mare impact și au adus vizibilitate
organizației noastre. Impactul pe care l-am avut asupra organizației a constat nu numai
în eficientizarea activităților, cât și în valorificarea oportunității de a ne face vocea
cunoscută. SSMI mi-a permis să explorez toate temele care mă fascinează prin prisma
proiectelor și campaniilor pe care le-am organizat, și reprezintă pentru mine o adevărată
pasiune.
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Datorită competențelor interpersonale, abordării raționale, spiritului deschis,
abilității de a lucra sub presiune, leadershipului, adaptabilității, inițiativei, atitudinii
proactive de care dau dovadă, precum și experienței pe plan local, național și
internațional, mă consider un candidat potrivit pentru poziția de Cenzor.

Dacă voi deveni Cenzor, munca mea se va concentra pe a face echipa unită,
activă și mai vizibilă și a promova toate valorile și ideile cuprinse în această organizație
mai ales în contextul actual unde suntem mult mai relevanți și prezența noastră trebuie
să fie cu atât mai puternică.

Voluntariatul reprezintă pentru mine locul în care am realizat ca viața mea
contează, că putem avea un impact pozitiv asupra societății și să o apropiem de cea pe
care o merităm. Este un loc unde ideile contează, unde capăta formă și se pot
transforma în inițiative care ajută mii de oameni.

Cu deosebită considerație,

Cărăușu Vadim-Costin


