
Milí členové AEGEE-Praha, 

 

tímto bych vám chtěla představit svou kandidaturu na Presidenta AEGEE-Praha.  

 

Nejprve bych vám ale ráda napsala pár vět o sobě. Jmenuji se Karolina 

Jandová a je mi 24 let. V současné době studuji magisterský obor Cestovní 

ruch na Vysoké škole ekonomické v Praze a také pracuji na poloviční úvazek v 

italské firmě PRAHAGOLD, kde se starám o administrativu luxusních bytů, 

které pronajímáme a také o účetnictví našich obchodů s kabelkami. Kromě 

školy a práce také moc ráda cestuji, objevuji nová místa, poznávám nové lidi, 

kultury, jazyky, kuchyně, nápoje,…  Toto vše mě přivedlo ke studiu 

Cestovního ruchu a k AEGEE. 

 

Členem AEGEE-Praha jsem již téměř dva roky a v současné době působím 

v boardu naší antény jako Treasurer. 

 

V průběhu posledních dvou let mého života s AEGEE jsem měla nespočet 

příležitostí vycestovat do různých koutů Evropy, poznat spoustu nových přátel, 

nabrat nové zkušenosti a dovednosti a rozšířit si obzory.  Účastnila jsem se 

NWM v Budapešti (prosinec 2014), Agory v Kyjevě (říjen 2015), letní univerzity 

v Palermu (srpen 2014). Tento rok jsem spoluorganizovala letní univerzitu v Praze a pomáhala s organizováním 

různých akcí během celého roku.  

 

Proč chci být prezidentkou? 

Být v hlavním dění naší antény mě baví a díky Agoře v Kyjevě jsem si uvědomila, že je stále na čem pracovat. 

Myslím, že jsem dost motivovaná k tomu, abych naší anténě pomohla se rozvíjet, vytvářet zajímavé lokální i 

evropské akce a povzbuzovat naše členy k většímu zapojení jak na lokální úrovni, tak i na té evropské, kde 

bohužel stále zaostáváme, což bych chtěla změnit. Chtěla bych se také osobně zase trochu posunout a vyzkoušet 

si vedení týmu a pomoci členům rozvíjet nejen naši anténu, ale také sebe.  

 

Během následujícího období bych chtěla navázat na práci minulých boardů a zároveň se zaměřit na následující 

body: 

 Aktivování členů vytvořením Committees (HR Committee, PR Committee, apod.) 

 Oslavy 25. výročí založení AEGEE-Praha (zapojení více antén, PR materiály) 

 Rozšíření povědomí o AEGEE i na ostatních univerzitách 

 Zapojení členů do dění na Evropské úrovni 

 Organizace alespoň jedné mezinárodní akce (NWM nebo European School) 

 

Doufám, že vás moje kandidatura zaujala a těším se na vás ve středu u voleb, kde vám blíže představím sebe i mé 

plány a doufám, že mě budete volit!  

 

Díky za váš čas a ve středu ahoj! 

 

 

Karolina Jandová 

Treasurer of AEGEE-Praha 

 


