
Hele verdens sundhed

Nyt fra IMCC August 2018

Nationalweekend 2018 

Så er det blevet tid til IMCCs NATIONALWEEKEND 2018!

Her kommer vi bl.a. til at afholde den famøse - den berygtede - det velkendte

FESTFYRVÆRKERI af et brag kendt som IMCC’s generalforsamling og efterfølgende

foreningsfejring.
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Og DU skal da med - så grib din aktivitetsmakker, dit lokalbestyrelsesmedlem, og alle

dine IMCC-venner. Vigtigt er:

Klik “Deltager” på dette Facebook-event.

I år laver vi GF-disruption - og søger at gøre hele weekenden til det menige

medlems FEST i frivillighedens tegn. Tænk færre formaliteter, �ere fede indslag.

Der er gratis transport via busser fra universitetsbyerne Aalborg, Aarhus, Odense

og København.

Weekenden for nationalmødet, d. 9.-11. november vil lyse op i din kalender, så sæt

kryds allerede nu. Location: Ankersminde (tidl. Gadsbølle skole), Vissenbjerg, Fyn

Videre information kommer via Facebook og invitation - herunder tilmelding, pakkeliste,

og alt om nationalweekenden 2018.

Stay tuned!!

 

Møde med Sundhedsministeren
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Formand Torsten og næstforkvinde Ida Lang mødtes tirsdag d. 14. august med

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Mødet var en anledning til at fortælle, hvem IMCC

er, og hvad vi kan. Hvordan aktiviteterne har ekspertise på hver sit speci�kke område, og

hvordan det samlet gør IMCC til en vidensbank om det smukke ensemble af sundhed,

ungdom og frivillighed.

Ministeren var - og er - meget interesseret i ungeinddragelse! Særligt opfordrede hun os

til at rette henvendelse med inputs til dagsordenen på relevante FN-topmøder og

desuden med den viden, vi har om unges risikoadfærd. Sidstnævnte er særligt relevant

for aktiviteter som KostMo og Sexekspressen.

Kort sagt byder ministeren jeres viden og erfaring velkommen. Så I skal ikke tøve med at

skrive! Der er ikke så langt til det politiske system, som vi måske har tendens til at tro. 

 

Pride København
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Lørdag d. 18. august gik omtrent 40.000 mennesker i pride-paraden fra Frederiksberg

Rådhus til Pride Square i København. IMCC var repræsenteret med over 60 frivillige og

påhæng. Læs beretningen og se fotos fra arrangementet her.
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Podcast: Bestyrelsen og IMCC Palestine

Spørg os om alt! Som opvarmning til GF 2018 optager vi i slutningen af august et

podcast afsnit med bestyrelsen og du har muligheden for at få svar på alle dine

spørgsmål! Hvad laver man egentlig som menig? Og hvor mange mails får man som AIR?

Skriv dit spørgsmål som mail til podcast@imcc.dk så stiller vi det videre til bestyrelsen -

vi lyttes ved.
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Der er gang i IMCC Podcast. Senest er der produceret en fra turen til Bruxelles, og IMCC

Palestine har produceret en fantastisk podcast: Læs, lyt og lær her

 

Norwho 2018

NorWHO er en aktivitetsgruppe under

IMCC og blev grundlagt i 2013. Projektet

har til formål at fremme interessen og

forståelsen for global sundhed og

sundhedspolitik blandt studerende.

Hvert år afholdes en simulation af World

Health Assembly. I 2018 samledes 98

unge fra hele verden i København til den

årlige konference. Du kan læse mere om

begivenheden her.

 

IMCC Roskilde

Det er blevet tid til den årlige

sammenkomstfest vi også kalder

ordinær generalforsamling. Det sker den

11. oktober kl 19:00 i Studenterhuset

ved Panum.

Vi arbejder benhårdt på at få IMCC

aktiviteter ud i Region Sjælland, og

endvidere engagere både RUC'er og

Absalon'ere (University College Sjælland

Campus Roskilde).

Vil du være med til at forme fremtidens

IMCC i HELE Region Sjælland? Så kom

endelig og med til denne aften, hvor

store beslutninger begynder.

Lokalbestyrelsen vil stå for aftensmad,

drikkelse og masser af hygge! Check det

ud her.

 

Ens.sundhed rykker derudaf
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Efter at ens.sundhed har været meget aktive på Folkemødet på Bornholm er der nu

store planer for efteråret. Du har mulighed for at deltage i ens.sundheds

inspirationsweekend d. 12.-14. oktober. Her vil der være en række spændende oplæg

og aktiviteter. Der vil være fokus på viden omkring nydanskere og deres muligheder og

rettigheder. Og selvfølgelig vil der også blive plads til at møde andre frivillige og have

det sjovt! Weekenden er åben for alle IMCC’ere, der er interesserede i vores arbejde.

Læs mere om ens.sundhed her
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Jobopslag IFMSA

IFMSA (International Federation of Medical Students Associations), som IMCC er meget

aktivt medlem af, �ytter sit sekretariat til Danmark i løbet af de kommende måneder.

Der vil være kontorfællesskab med IMCC i Studenterhuset i København. I forbindelse

med �ytningen søger IFMSA en person, der kan hjælpe med administration m.v. Der er

tale om en deltidsstilling, 20 timer ugentligt. Der er deadline for ansøgninger 8.

september 2018. Læs mere om stillingen her

 

Fyraftenskursus for de Grønne Grupper:
Økonomistyring og projektmuligheder

Kurset er delt op i to, hvor første del er økonomistyring af de internationale projekter

herunder; budgetændringer, brug af budgetmargin, bogføring, afrapportering etc.  Den

anden halvdel fokuserer på hvilke projektmuligheder IMCC har i DUF, CISU, og Danske

handicaporganisationer. Her vil vi gennemgå hvilke typer af projekterpuljer, der kan

søges og få hjælp til ansøgningen. Der vil være fokus på netværksansøgninger hos CISU,

som kan søges sammen med andre grønne grupper og hvor der er mulighed for at de

frivillige i Danmark også kan komme med turen. Samtidig vil der være god mulighed for

at få rådgivning om sit nuværende projekt og mulighed for at sparre med hinanden.
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Kurserne foregår 3. oktober kl. 17.30 i København og 4. oktober kl. 17.30 i Aarhus.

Kontakt nina@imcc.dk for mere information.

 

 

Kald til nyt projekt: Kæmp mod
fremdriftsreformen og få �ere frivillige 

 
Vær med til et nyt IMCC-projekt om at få unge til at indse, at der er mere ved studiet end

12-taller. At erfaring med bl.a. samarbejde, ledelse og at arrangere de tiltag, vi laver i

IMCC, giver uvurderlige fordele, som er mindst lige så vigtige i fremtidige jobs (og ofte

noget sjovere). Vi mener, at for mange unge lige nu knækker nakken på studiet, og ikke

tør lave frivilligt arbejde, fordi de frygter at blive ofre for fremdriftsreformen. Det vil

IMCC lave om på. Derfor vil vi sparke en landsdækkende kampagne i gang med

betydningsfulde personer fra forskellige områder (sundhedsvæsnet, virksomheder,

NGO'er osv. osv.) til at hjælpe os med at brede budskabet. Forhåbentlig får vi �ere glade

unge, der tør leve livet lidt mere. Og får vi �ere frivillige ud af det, er det bare en herlig

bonus. Men vi mangler hænder og hoveder til projektet!

Er du interesseret? Så skriv til Astrid Næraa på frivillige�ekten@gmail.com

 

Nye ansigter på Sekretariatet
 

Kristine Hummelstrup er specialestuderende på Folkesundhedsvidenskab og skriver sit

speciale om IMCC’s udviklingsprojekter. Hun vil være at �nde et par dage om ugen på

sekretariatet i København fra 1. september frem til nytår. Maria Edelbo Lillie, som er

nyuddannet socialrådgiver, vil være i virksomhedspraktik hos IMCC i København fra 3.
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september til 9. november. Maria vil bl.a. beskæftige sig med FINO 18, planlægning af

Generalforsamlingen samt diverse fundraisingopgaver.

 

 

Redaktør af Nyhedsbrevet er Sekretariatsleder Mikael Bjerrum.

Send idéer til: mikael@imcc.dk

 

International Medical Cooperation Committee (IMCC) 

- Hele verdens sundhed

Du modtager denne mail, da du er medlem af IMCC.

Opdater indstillinger  |  Afmeld
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