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Stimați colegi,
Numele meu este Alexandru Florișteanu, iar anul acesta îmi doresc să candidez pentru funcția de
Președinte ASLS, deoarece consider că în ultimii trei ani de voluntariat în cadrul asociației am
cumulat îndeajuns de multă experiență pentru a face acest pas. De-a lungul celor trei ani ca
voluntar ASLS am fost Secretar General pe parcursul acestui an, Team Leader al echipei de
Motivare în 2017, coordonator SummerCamp 2017 și Go Worldwide 2017, asistent-coordonator
pentru Ceremonia de Deschidere și Seminarul Introductiv, WinterCamp 2017 și totodată am fost
membru în comisia de alegeri în anul 2016. Prin implicarea mea în toate aceste activități sunt de
părere că m-au pregătit pentru a ocupa postul de Președinte ASLS.
Motivul pentru care vreau să candidez este pentru că îmi doresc să continui munca din ultimul an și
pentru că îmi doresc să îi ajut pe studenții acestei facultăți să aibă o studenție cât mai ușoară.
Consider că aceasta este treaba unui președinte al unei asociații reprezentative studenților unei
facultăți, să fie întotdeauna disponibil să le asculte probleme și să fie capabil să găsească soluții și
să îi îndrume. Totodată consider că pentru membrii ASLS, președintele ar trebui să fie persoana
care să le acorde tuturor încrederea de care au nevoie pentru ca ei să-și demonstreze că pot realiza
mult mai mult față de cât credeau că ei sunt în stare. Cred că președintele ar trebui să fie persoana
care să știe cum să-si motiveze membrii și să-i ajute să se dezvolte pe partea persoanală cât și
profesională și să îi încurajeze să își asume anumite responsabilități, șă nu le e frică să semnalizeze
ceea ce nu e corect, deoarece doar așa ne putem îmbunătăți atât pe noi ca persoane cât și asociația.
În ceea ce privește partea de proiecte ale ASLS, după experiența ultimului an, ne-am dat seama că
proiectele ar avea un succes mai mare dacă ar fi pregătite mai din timp astfel încât să le ofere șansa
echipelor coordonatoare să pregătească activități mai atractive și mai complexe în avans, de
asemenea oferindu-ne posibilitatea de a găsi mai mulți parteneri și mai din timp pentru a ne ajuta în
desfășurarea proiectelor. Iar pentru o desfășurare cât mai bună a proiectelor va trebui să existe o
comunicare și mai bună cu echipa decanală, deoarece domnul decan împreunnă cu domnii proden
sunt dispuși să ne ajute cât de mult posibil.
Cred că anumite modificări ar trebui aduse și departamentelor. Pe partea de SO, în special pe partea
de reprezentativitate am putea face imediat după ce sunt aleși studenții reprezentanți un training
pentru ei, ca să îi ajutăm să aibă toate cunoștințele necesare pentru a fi consilier/senator. Ca
studenții să-i cunoască mai repede am putea face ca acum anul trecut un filmuleț de prezentare a
fiecărui consilier/senator astfel încât studenții să știe la cine pot apela. De asemenea, cu noul
televizor am putea să le facem programul mult mai vizibil așa încât informația ar putea să ajungă la
mai mulți studenți. O altă modalitate de a-i promova mai mult ar fi să se creeze un program de
postări pe grupurile de Parenting, din același motiv, ca să ajungă informația la mai multă lume, iar
adminii ASLS de pe aceste grupuri i-ar putea încuraja pe cei de pe grupuri să apeleze la studenții
reprezentanți ori de câte ori întâmpină o problemă. Și bineînțeles încurajarea acestora de a participa
la proiecte externe pe reprezentare (proiecte tradiționale ANOSR) pentru a învăța și de alte asociații
lucruri pe reprezentare pe care le-ar putea aplica și la noi. Pentru departamentul FR ar trebui să
începem să schimbăm puțin ofertele pe care le avem pentru partenerii noștri și se poate realiza acest
lucru dacă i-am învăța pe membrii acestuia cum să negocieze cu potențialii colaboratori. Acest
lucru ne-ar ajuta să ne formăm o altă imagine în fața partenerilor și i-ar ajuta pe voluntari să se
dezvolte mai mult. Pentru PR cred că ar trebui să se muncească mai mult pentru a ne face
cunoscute proiectele în extern, iar acest lucru se poate realiza prin încercarea de a găsi și contacta
parteneri media dispuși să ne ajute pe această cale.
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De asemenea consider că ar fi benefic ca membrii ASLS să se implice mai mult și în activități
externe, precum proiectele ANOSR, deoarece acolo pot avea loc traininguri și schimb de idei, iar
voluntarii pot învăța din aceste experiențe pe care le pot împărtăși cu ceilați colegi și în funcție de
ce idei se vor prezenta le-am putea aplica în asociația noastră.
În concluzie, consider că după trei ani de voluntariat în ASLS sunt potrivit pentru a ocupa funcția
de Președinte, pentru că în toți acești ani am avut timp să observ ce îi lipsește asociației și cum s-ar
putea îmbunătăți și sunt convins că împreună cu echipa care se va forma în anul următor vom
realiza tot ce ne vom propune.
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