Razpis za delegacijo na 65. Marčevski Generalni Skupščini IFMSA
2.3.2016 – 8.3.2016, St. Paul's Bay, Malta
»IFMSA unites medical students worldwide to lead initiatives that impact positively the
communities we serve. IFMSA represents the opinions and ideas of future health professionals in
the field of global health, and works in collaboration with external partners. IFMSA builds capacity
through training, project and exchanges opportunities, while embracing cultural diversity so as to
shape a sustainable and healthy future.«
IFMSA Mission statement
V okviru IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations) se delegacija SloMSIC[1]
dvakrat letno udeleži generalne skupščine (GA – General Assembly), ki je kot Skupščina DŠMS in DŠMM pri
nas, najvišji organ organizacije in jo tvorijo vse članice z volilno pravico. Letos smo se že odpravili v
Turčijo na marčevsko srečanje ter v Makedonijo na avgustovsko srečanje. Poleg tega se enkrat letno,
aprila, odpravimo še na Evropsko srečanje (EuRegMe – European Regional Meeting), kjer se izvajajo
aktivnosti, specifične za naše področje.
[1] SloMSIC (Slovenian Medical Students' International Committee) je mednarodna kratica za Zvezo Študentov medicine
Slovenije – ZŠMS. Delegacijo SloMSIC sestavljajo člani DŠMSja in DŠMMja, ki izrazijo zanimanje za mednarodno delovanje ter
željo po izpopolnjevanju znanja ter spoznavanju študentov medicine iz zelo različnih držav, a s podobnimi cilji.

Več informacij lahko najdete na uradni spletni strani IFMSA: www.ifmsa.org, na facebook strani
dogodka ali v povabilnem paketu Maltežanov.
Kot delegati se imate priložnost udeležiti sej različnih odborov IFMSA:
 SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange); seje odbora profesionalnih
izmenjav, pri nas bolj znane kot enomesečne IFMSA izmenjave, ki vsako leto ponujajo okoli
100 slovenskim študentom odhod na prakso v tujino
 SCORE (Standing Committee on Research Exchange); seje odbora raziskovalnih izmenjav,
pri nas bolj znane kot enomesečne IFMSA izmenjave, ki vsako leto ponujajo okoli 30
slovenskim študentom odhod na raziskavo v tujino
 SCOME (Standing Committee on Medical Education); seje odbora za medicinsko izobrazbo,
namenjene vsem študentom, ki jih zanimajo aspekti strokovnega usposabljanja bodočih
zdravnikov preko uradnih izobraževalnih ustanov, dodatnega usposabljanja študentov in
mentorjev preko obštudijskih dejavnosti (npr. MF helpline), itd.
 SCOPH (Standing Committee on Public Health); seje odbora za projekte, namenjene
javnem zdravju, kot so pri nas Za Življenje, Epruvetka, Misli na Srce, ...
 SCORA (Standing Committee on Reproductive Health and AIDS); seje odbora za projekte,
ki se povezujejo z zdravo spolnostjo, kot sta pri nas Virus in Ljubezen in Spolnost
 SCORP (Standing Committee on Human Rights and Peace); seje odbora za projekte, ki se
ukvarjajo z človeškimi pravicami in doseganju svetovnega miru, ter se pri svojem delu
osredotočajo na zapostavljene skupine; pri nas sta temu posvečena projekta Znakovni jezik
in Breaking the silence
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 NMO Management; seje, namenjene izobraževanju članom izvršnih/upravnih odborov
 President sessions; seje namenjene uradnim in neuradnim vodjam narodnih organizacij.
Vabljeni vsi, ki želite spoznati, kako poteka delo vodstva IFMSA, kako se sprejemajo
odločitve od naših glasov naprej, kako nas IFMSA Team of Officials predstavlja na
mednarodnih srečanjih in zagovarja naša stališča ter mnogo mnogo več.
Prav tako imate priložnost prisostvovati pri različnih popoldanskih aktivnostih:
 European sessions; seje namenjene vsem organizacijam, ki delujejo v Evropi. Osredotočali
se bomo na aktualno zdravstveno problematiko v Evropi ter poskušali najti rešitve. Včasih se
delijo po komitejih, vendar je vsak vabljen obiskati tisto temo, ki ga/jo zanima.
 Soft skills trainings; treningi mehkih veščin – IFMSA trenerji vam bodo v 2-urnih treningih
poskušali predstaviti in vas izvežbati v eni od mehkih veščin, ki vas zanima (javno
nastopanje, kreativno razmišljanje, zagovorništvo, itd.). Učiti se na ta način s kolegi iz
vsega sveta je svojevrstna izkušnja!
 Exchanges fair; predstavitev naših programov izmenjav po stojnicah
 Activities Fair in Projects presentations; odlična priložnost za predstavitev naših projektov
ali s svojim javnim nastopom (project presentations) ali s predstavitvijo na stojnicah
(activities fair). Lahko dobite dober feedback na svoj projekt, kakšno novo idejo od nekoga,
ki koordinira kaj podobnega ali pa zagon da ustvarite nekaj popolnoma novega, ko pridete
nazaj.

SESTAVA DELEGACIJE
Razdelitev:
 Vodja delegacije
 15 generalnih delegatov*
*Generalni delegat - član delegacije, ki se na srečanju udeležuje vseh rednih in izrednih aktivnosti izbranih sej oz.
izbranega Standing Committeeja in ostalih dejavnosti SloMSIC delegacije .

IZBOR DELEGATOV OPRAVI IO ZŠMS S TEŽNJO PO ENAKOPRAVNI REPREZENTACIJI NA VSEH PODROČJIH
IN MAKSIMALNO IZKORIŠČENOSTJO ZNANJ IN IZKUŠENJ, KI JIH IFMSA PONUJA.
Prijavnina na dogodek bo določena kasneje in je odvisna od števila prijav, vendar ne bo presegla
441 € na delegata. Predlagam, da se že sedaj pogovorite z vodjo svojega projekta (če mislite iti
preko projekta) oz. z IO-jem oz. UO-jem svojega Društva, če bi vam bili prijavljeni kriti prijavnino.
Poleg prijavnine se bo pobirala tudi kavcija 50 € v gotovini, ki se bo vračala v primeru vseh
izpolnjenih obveznosti, po oddaji poročila.
Končni rok plačila prijavnine in kavcije bo 9.12.2015 z možnostjo odloga v primeru finančnih težav.

Korytkova ulica 2
SI-1000 Ljubljana
Telefon +386 31 881 666
E-pošta info@zsms.si
www.zsms.si

TRR: IBAN SI56 6100 0000 7658 206
Davčna številka: 69186740
Matična številka: 4064356000

PRIJAVA NA SREČANJE
SPLETNA PRIJAVNICA
Obvezno izpolnite spletno prijavnico, ki jo lahko najdete na linku: http://goo.gl/forms/2mijQUJDYV

PRIJAVNO PISMO
Naslednji korak je, da izpolnite Prijavno pismo, ki je pripeto priponki oz. ga lahko najdete tudi v
spletni mapi na Google Drive-u na tej povezavi, skupaj z nekaj uporabnimi dokumenti o IFMSA.
Prosim nadomestite vsa navodila (tekst v ležeči pisavi) s svojimi odgovori, izpolnjen dokument
shranite v PDF-ju in ga poimenujte »Prijava MM16 – Ime Priimek«.

ODDAJA PRIJAVE
Prijavo oddate kot e-pošto na e-naslov vicepresident@slomsic.si z zadevo »Prijava MM16«. E-pošti
pripnete:
 prijavno pismo
 fotografijo
 in opcijsko Curriculum Vitae (Če CV-ja še nimate narejenega, ali ga morate posodobiti,
zelo priporočam Europass sistem)
Obenem nujno dodajte v cc: (v vednost) tudi predsednika lokalnega društva; Ljubljana – Aleks Šuštar
(lc.ljubljana@slomsic.si), Maribor – Ines Kebler (lc.maribor@slomsic.si).
Prijave zbiramo do petka, 20.11.2015 do 23:59. Izbor bo znan v sledečem tednu.

Upam, da se vas prijavi čim več! Za kakršnekoli dodatne informacije sem vam vedno na voljo na
svojem e-naslovu vicepresident@slomsic.si.

Hana Kavčič
Podpredsednica ZŠMS
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