Kandidatura na pozici: president
Jméno: Aneta Kaslová
Studium: VŠE, Podniková ekonomika a management
Působení v AEGEE: Člen od března 2014
Aktivní člen AEGEE-Praha
HR Working Group
President AEGEE-Plzeň (2014-2015)

Milí členové,
ráda bych se Vám představila v rámci kandidatury na pozici
president do boardu AEGEE-Praha 2016/2017.
Na cestu k AEGEE mě přivedl můj brácha před necelými 3 lety, kdy jsem hledala nějakou aktivitu, jak si vylepšit
angličtinu a dostat se mezi nové lidi. První zkušeností pro mě byla Summer University ve Španělsku, kde jsem prožila
neuvěřitelných 14 dní dobrodružství s lidmi, které jsem viděla poprvé v životě, ochutnala první Evropskou noc
a poznala krásy Španělska očima místních. Nadšení s jakým pro nás místní organizátoři SU připravili, mě inspirovalo
a pobídlo k tomu, abych se do podobných projektů a eventů zapojila i v mé anténě. Baví mě vytvářet věci, které mají
smysl, rozvíjejí mladé lidi a pomáhají jim objevovat svět kolem sebe.
Již od začátku se snažím o aktivní přístup, pomáhala jsem s organizací 2 Summer University, Skiweeku, vedla jsem tým
v rámci pořádání týdenního letního projektu v Plzni, účastnila jsem se a pomáhala s přípravou několika LTC, byla jsem
vyslána jako delegát na Agoru a stále se snažím rozvíjet se a získávat nové dovednosti například účastí na SU, NWM
nebo Exchange. V rámci antény jsem se zapojila do projektu HR Working Group, kde je naším cílem šířit AEGEE mezi
další studenty a to hlavně na studentských festivalech, veletrzích pořádaných na vysokých školách v Praze nebo na
týdenních schůzkách. Dále je naší snahou předávat nováčkům zkušenosti a pomoci jim začlenit se do naší pražské
rodiny. Měla jsem možnost poznat, jak to chodí v malé i velké anténě, jaké to je, když tým táhne za jeden provaz, nebo
co všechno stojí za přípravami velkých projektů. Ráda bych všechny tyto a mnohé další zkušenosti využila v rámci
působení v boardu a předávala je dál ostatním členům. Zároveň cítím, že má motivace je rok od roku silnější, a proto
bych ráda pracovala na tom, aby se AEGEE dostalo do podvědomí, co možná nejširšímu spektru studentů, kteří by
mohli využít všeho, co nabízí, a aby se naše anténa i nadále rozvíjela a rostla.
Pokud jsem osobou, kterou byste chtěli ve svém novém boardu, budu ráda za Váš hlas.

Zkušenosti s projekty:

Cíle:

3 + 2 SU

Šíření povědomí mezi studenty

LTC
SkiWeek

Pokračovat s působením na dalších VŠ
Více tematických projektů

Summer Event
Festivaly, veletrhy
Lokální eventy a projekty
Agora, NWM
HR Working Group

Informace z board meetingů
Více možností zapojení členů
Pořádání NWM
Plán a kalendář na cca 3 měsíce dopředu
Newslettery
Koncept pro opakující se akce (stánek na festivalech,
prezentace pro studenty)

