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 IV 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.
În anul III am ocupat funcția de Secretar General al OSM Cluj, fiind responsabil de redactarea
Contractului de Voluntariat și realizarea unei baze de date cu voluntarii, având astfel o evidență clară și
unitară a tuturor oamenilor implicați în activitățile noastre.
Anul acesta ocup funcția de Președinte al OSM Cluj și am încercat să creez un cadru de lucru deschis,
transparent cu speranța ca un astfel de mediu va lega prietenii și va educa. În același timp am încercat să
sporesc contactul avut cu studenții reprezentanți și să investim in proiectele care aduc un beneficiu
vizibil atât comunității de studenți cât și comunității locale.
Din nefericire nu totul a mers așa cum am sperat. Deși intern în structurile active ale organizației nivelul
de transparență a crescut, avem încă de lucru la comunicarea cu studentul. Deși am depășit recorduri și
bariere cu anumite proiecte în acest an alături de coordonatori, avem multe de învățat despre impact și
sustenabilitate. Nu am putut să realizez tot ce mi-am propus și principalul motiv a fost timpul. Un
mandat de un an uneori nu este suficient. Deși am pornit într-o direcție și multe lucruri au fost realizate,
este încă loc de îmbunătățire.
Visez la idealul organizației, un mediu în care toți studenții conlucrează într-un cadru prietenos și destins,
iar atunci când lucrăm, arătăm adevărata față a profesionalismului. Sper că sunteți alături de mine spre a
realiza acest ideal. Dacă încercăm să renunțăm la această noțiune a individualismului și egoismului
pregnantă în actuala noastră generație, putem realiza lucruri mărețe împreună.
Vă mulțumesc !

