Nyt fra IMCC Januar 2018:

Tag med IMCC til Folkemødet 2018

Folkemødet på Bornholm løber af stablen d. 14.-17. juni, og danner rammen om spændende
debatter, workshops, udstillinger og andre events, der sætter aktuelle emner på dagsordenen. IMCC
deltog både i ‘16 og ‘17, og med mere blod på tanden og mange erfaringer rigere, møder vi kampklar
op igen i år. Vi skal sikre at ungeinddragelse og sundhed ikke glemmes, når hele Danmark samles om
politik og demokrati, og så skal vi vise hvor mega seje IMCC er! Du skal da med, ik'?
Læs mere...

IMCC stiller med et superstærkt hold til IFMSA's March Meeting

Fra d. 25 februar til d. 7 marts sender IMCC en knivskarp og topmotiveret delegation afsted
til IFMSA(the International Federation of Medical Students’ Association) March Meeting i Egypten. Her
samles 1000 sundhedsinteresserede studerende fra hele verden for at udveksle erfaringer, blive
klogere og for at skabe samarbejder på tværs af grænser. Men hvem er delegationen? Hvor kommer
de fra? Hvad er deres livret? Og hvad skal de overhovedet lave i Egypten? Næsten alle disse
spørgsmål, og meget mere kan du få besvaret i videoerne her.....

Flere donationer til IMCC er kommet ind
Her et overblik over, hvad IMCC har modtaget for nyligt fra diverse fonde:




Knud og Dagny Gad Andresen har doneret i alt 20.000 kr. til nationale weekender i 2017 for
Bamsehospitalet/Sund Krop og til SexEkspressen.
Trygfonden har doneret 89.600 kr., som går til national weekend Førstehjælp For Folkeskoler,
materialer til Førstehjælp For Folkeskoler samt til ILONA.
Østifternes Fond har doneret 149.200 kr. til afholdelse af nationale weekends i 2018 for



Bamsehospitalet, Sund Krop, SexEkspressen, Førstehjælp For Folkeskolen, KostMo og
PsykObs samt til IMCC's deltagelse på Folkemødet 2018.
Ole Kirk Fond har doneret 15.000 til uddannelsesseminar for Sexekspressen.
Spar Nord Fonden har doneret 16.000 kr. til SexEkspressens 20 års jubilæum.
Tuborgfondet har doneret 20.000 kr. til Psykobs.



Ludvigsen Legat har doneret 30.000 kr. til Psykobs.




HUSK at koordinere med IMCC's sekretariatsleder Mikael Bjerrum, hvis jeres aktivitet
søger finansiering på egen hånd via fonde el. lign. Vi opfordrer til at lade Mikael søge -(
han søger normalt til flere aktiviteter ad gangen.) På den måde kan vi koordinere og
undgå, at IMCC aktiviteter "konkurrerer" med hinanden ved den samme fond. Skriv til:
mikael@imcc.dk

Skal du med til ILONA?
Det er blevet tid til IMCCs årlige lederweekend ILONA, læs alt om program, praktisk info etc. her - og
husk at tilmelde dig på din medlemsprofil på imcc.dk
Ens.Sundhed har travlt i Aarhus
Ens.sundhed fortæller i videoen her om, hvad de render og laver.

IMCC Rwanda deltog i World Diabetes Day
Vidste du, at der på verdensplan er 422 millioner mennesker, som lever med diabetes? Ifølge WHO er
tallene kun stigende og størstedelen lever i lav- eller mellemindkomstlande. Netop derfor var IMCC
Rwanda's partnerskabsprojekt også med til at fejre World Diabetes Day. Projektets ungdomsledere var
med, og det kulminerede i en rigtig fin video, som fortæller lidt om alle de gode H’er: hvem, hvad og
hvorfor. Se med nedenfor:

International Medical Cooperation Committee (IMCC)
- Hele verdens sundhed
Du modtager denne mail, da du er medlem af IMCC.
Opdater indstillinger | Afmeld

