
Hele verdens sundhed

Nyt fra IMCC maj 2019

Bliv en del af teamet!
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Kunne du tænke dig at give dine kompetencer videre til andre IMCC’ere? Blive en del af

Trænergruppen, og dele din erfaring til andre frivillige? Uddannes i facilitere workshops

selv; og udvikle fællesskabet med din viden? Så er det Trænergruppen du skal med i - via

TNT (Training of New Trainers) d. 26.-29. september. For at blive en del af teamet, skal

du ansøge inden den 20. juni. Læs meget mere her.

 

Verdensmålsambassadør

Dansk Ungdoms Fællesråd og Verdens Bedste Nyheder opretter et

Verdensmålsakademi, hvor man kan blive uddannet til at blive Verdensmålsambassadør.
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En spændende mulighed for mange IMCC’ere. Der er deadline for ansøgning den 10. juni

2019. Ansøgningen sendes til formand.imcc@gmail.com Læs meget mere om kravene

og mulighederne her.

 

Generalforsamling 2019
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Året store begivenhed, Generalforsamlingen, �nder sted d. 18. – 20.  oktober. Sæt kryds

i kalenderen. Det er her, at en ny strategi skal vedtages og der skal vælges

Landsbestyrelse. Hvis du går med et lille bestyrelsesmedlem i maven og gerne vil vide

mere om hvad det handler om, er du velkommen til at kontakte den nuværende

bestyrelse (bestyrelse@imcc.dk) og/eller deltage i et eller �ere af møderne i

Landsbestyrelsen. De er altid åbne for alle medlemmer og du kan se datoerne for

møderne her.

Den nye strategi

I starten af maj mødtes frivillige fra hele landet i Odense til vores Strategi Stormøde.

Her blev alle jeres input fra spørgeskemaer og strategiaftener gennemgået, uddybet og

prioriteret således at vi i bestyrelsen så småt kan begynde at skrive. Den 23. til 25.

august mødes landsbestyrelsen og færdiggør det første udkast. Ugerne efterfølgende

tager vi rundt til alle lokalafdelinger og præsenterer jer for strategiudkastet. Her vil der

være mulighed for at komme med kritik, de sidste gode ideer og rettelser. Vi håber at se

en masse IMCC glade frivillige, da disse aftner vil være den sidste mulighed for at

påvirke strategien inden den endeligt tages med til afstemning på generalforsamlingen

(d. 18-20 oktober). Hvis I sidder og brænder inde med gode ideer, vil vi altid gerne høre

fra jer og vi har derfor valgt at holde strategi-mailen åben hele sommeren. Skriv til:

strategi@imcc.dk  og læs mere her.

 

 

NorWHO 2019
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Har du lyst til at arbejde med internationalt diplomati og at løse jordens

problemstillinger? Interesserer du dig for forhandlings-, sundheds- og klimapolitik? Er du

glad for at møde nye mennesker med samme interesse fra hele verden, mens du oplever

dejlige København i sommerperioden? Har du brug for noget ekstraordinært på dit CV?

Så tilmeld dig NorWHO konferencen 2019! Begivenheden �nder sted i FN Byen i

København 19. – 23. august 2019. Læs meget mere her.

Udlændingene kommer!

udvekslingsstuderende på besøg i hele Danmark kommer til netop dén by. Det er en

weekend fyldt med oplevelser, sjove historier, sammenhold og ikke mindst hygge, og vi
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vil gerne invitere alle der har lyst til at være en del af showet! Om man kan hjælpe én

dag eller være med hele weekenden er underordnet, alle er velkomne. Opgaver kan

være madlavning, rundvisning i byen, oprydning og/eller at tage dem med i byen til fest

efter en hård dag som turist. Alle frivillige får betalt evt. entré og får mad på turene.

Skriv til din lokale Exchange-afdeling for at høre nærmere om datoer og planen for

weekenden. Mailadresser kan �ndes her.

Klima på dagsordenen

Allerede i dag har klimaforandringerne sundhedsskadelige konsekvenser, og det

rammer især ældre og børn. Ifølge World Health Organization (WHO) er næsten 1 ud af

4 globale dødsfald forårsaget af, at mennesker bor eller arbejder i et usundt miljø.

Derfor bliver Danmark for den globale folkesundheds skyld nødt til at handle. IMCC

Earth har sammen med DUBAL, Landbo Ungdom, Gør Landet Sjovere, FDF og Bifrost
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været med til at sætte fokus på klima i DUF - Dansk Ungdoms Fællesråds. Se videoen fra

kampagnen #ungdommensønsker om klima her.

Unge og sundhed
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Dansk Statistik er ved at påbegynde sine baseline undersøgelser for verdensmålene i

Danmark og skal i den forbindelse udarbejde danske indikatorer (den første er allerede

udgivet for verdensmål nr. 11). I den forbindelse vil vi rigtig gerne have de unges syn på,

hvad sundhed er og hvilke områder Danmark bør fokusere på, hvis vi skal opnå målet om

"sundhed og trivsel for alle".

IMCC afholder et event på Folkemødet, hvor vi skal diskutere netop dette. I kan læse

mere om eventet her. Folkemøde workshoppen vil tage udgangspunkt i et spørgeskema,

som vi har delt med unge fra hele landet – vores mål er at få 100 besvarelser men for at

opnå dette skal vi bruge din hjælp! Udfyld og del spørgeskemaet (det tager kun 3 min)

og vær med til at sætte unge på dagsordenen i Danmarks arbejde med verdensmålene.

Hvis du vil læse mere om vores tanker bag eventet kan du læse denne artikel der blev

bragt i Børsen.

 

70 IMCC’ere på vej til Folkemødet
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Om små 2 uger drager ca. 70 IMCC’ere mod solskinsøen for at sætte sundhed på den

politiske dagsorden, når tusindvis af foreninger, virksomheder, politikere og borgere

mødes til Folkemødet 2019 på Bornholm.

Frivillige fra IMCC skal bl.a. være med til at sætte fokus på FN’s verdensmål,

ungeinddragelse, grænser og samtykke, krav til o�entlig forskning, unge og

organdonation, sundhedsvæsenet i børnehøjde, tabuer - og meget, meget mere, når vi

tager afsted med vores 11 forskellige events og ikke mindst skarpe, kritiske spørgsmål.

Følg med på vores sociale medier, når det hele går løs d. 13.-16. juni.

3 dage, 5 lande, 1 mål
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IMCC’s grønne partnerskabsprojekter har efterhånden tradition for at holde et årligt

nationalt seminar i foråret. Her mødes vi over en weekend og sparrer på tværs af byer

og aktivitetsgrupper, fordi vi ved, at erfaringsudveksling og socialt samvær er noget af

dét, som gør frivillig-livet allersjovest og meningsskabende. I år var vi så heldige, at 4 af

vores partnerorganisationer fra hhv. Kenya, Etiopien, Tanzania og Zimbabwe havde

mulighed for at deltage. Læs mere om den spændende begivenhed her.

Unge kan også skabe forandring
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Fordi nogen skal skabe opmærksomheden – og fordi unge også kan gøre en forskel.

IMCC Roskilde tog på Roskilde Universitet d. 22. maj for at skabe awareness omkring

Verdenssundhedsorganisationen (WHO)’s 72’ende generalforsamling, som fandt sted

netop i disse dage. På dagen engagerede vi en række studerende og åbnede en dialog.

Trods at det var lige oppe over ift. a�evering af både bachelor-opgaver, og

kandidatspecialer for en række RUC-studerende, kom de interesserede forbi. En kop

ka�e og en snak om sundhed senere, gik de tilbage til studierne igen – en tanke om

engageret ungdom rigere. Læs mere her.

Roskilde Festival
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Vi har fået henvendelse fra Muskelsvindfonden, der søger frivillige til at bemande deres

madboder under Roskilde Festival. Man arbejder ca. 57 timer i løbet af festivalen, og har

en nogenlunde døgnrytme. Vagterne er på mellem 8 og 12 timer, men langt de �este er

på 9-10 timer, hvilket betyder man har ca 6 vagter i alt. Til gengæld for at du arbejder får

du billet til festivalen, din transport betalt, arbejds t-shirts og sweatshirt, al mad og

drikkevarer alle de dage du er der, samt overnatning under tag (slagteriskolen) og varme

bade og rene toiletter hele ugen :-) Kort sagt sørger vi for alt praktikken, og betaler

regningen - og du knokler og fester .-). Er det noget for dig, så læs mere her.

Indlæg i Politiken
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Sammen med 52 andre ungdomsorganisationer har IMCC underskrevet et indlæg, der

relaterer sig til den igangværende valgkamp. Under overskriften ”Slå ring om

demokratiet” tager vi afstand fra vold og fremhæver at demokrati i Danmark bygger på

samtale. Det hedder bl.a. ”Der er noget galt, og det kan både høres, ses og mærkes:

dødstrusler, tilsvininger, politibeskyttelse, afbrænding af bøger og af biler. ” Hele

indlægget kan læses på Politikens hjemmeside her.

Redaktør af Nyhedsbrevet er Sekretariatsleder Mikael Bjerrum.

Send idéer til: mikael@imcc.dk

 

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://imcc.createsend1.com/t/d-l-piuodl-l-tr/
https://imcc.createsend1.com/t/d-l-piuodl-l-ty/
https://imcc.createsend1.com/t/d-l-piuodl-l-tj/
https://imcc.createsend1.com/t/d-l-piuodl-l-tt/
https://imcc.createsend1.com/t/d-l-piuodl-l-ti/
https://imcc.createsend1.com/t/d-l-piuodl-l-td/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


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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