Dragi colegi,
Numele meu este Alexandru-Constantin Sîrbu și prin această scrisoare îmi exprim intenția
de a candida pentru funcția de Președinte al Organizației Studenților Mediciniști din Cluj.
Sunt student în anul III la Facultatea de Medicină, Specializarea Medicină, din cadrul
Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.
Sunt membru al OSM Cluj din anul I, când mi-am început activitatea ca și voluntar în
cadrul Medicalis. Participând la diverse activități organizate de OSM Cluj am reușit să trec peste
dificultatea adaptării la noul mediu, pe care fiecare proaspăt student o înfruntă. Marcat de această
realizare, am decis să contribui și eu demersului de a îmbunătăți experiența studențească astfel că
din anul următor mi-am sporit gradul de implicare. Din anul II am activat ca voluntar în Donează
Sânge Fii Erou, Schimburi Internaționale, Bring the Change și Medicalis lărgindu-mi astfel
spectrul de cunoștiințe și abilități legate de activitatea de voluntariat din cadrul Organizației.
De la începutul anului III și până în prezent ocup funcția de Secretar General al OSM Cluj.
Anul acesta m-am ocupat de redactarea Contractul de Voluntariat, urmând să îl finalizez până la
finalul mandatului. De asemenea, până la finalul mandatului voi finaliza și baza de date cu
voluntari, pentru a avea o evidență clară a oamenilor implicați în organizație și a activităților
întreprinse de membri. Din această poziție am reușit să facilitez accesul studenților la amfiteatre,
să ofer suport logistic, să asist coordonatorii și colegii din Consiliul Director în rezolvarea
problemelor apărute. Consider că am adus o parte din fericirea promisă la începutul mandatului.
Pe partea de organizare internă doresc să îmi concentrez acțiunile pe asigurarea unei
strategii pe termen lung, menite să asigure continuitate, sustenabilitate și dezvoltare în cadrul
Organizației, menținand astfel actualii voluntari angrenați într-un sistem dinamic cu impact pe
termen lung.
Îmi propun să dezvolt o organizație bazată pe transparență, prietenie, aspirații și
profesionalism. Prin rapoarte regulate și un Vlog studențesc dedicat, prin feedback constant și
onest, prin consultarea oamenilor avizați și dornici să ajute, prin livestream-uri de Întrebări și
Raspunsuri doresc să elimin orice discuție legată de transparență și deschidere a organizației.
Creând o atmosferă deschisă, în care fiecare coordonator, voluntar și student are ocazia să se
manifeste, putem asigura un mediu prietenos, motivant, studențesc. Prin consilierea cu
profesioniști, respectarea promisiunilor făcute și prin implicarea sinceră pentru realizarea unei
viziuni putem da dovadă de profesionism și seriozitate.
Consider că lucrul bine făcut necesită oameni dedicați și dornici, cu voință, spirit de echipă,
și inițiativă. Cred cu tărie în studentul medicinist clujean și în dorința lui de a face o diferență.
Acestea sunt planurile mele pe mandatul 2017-2018 și valorile pe care doresc să le
promovez.
Vă mulțumesc !

