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IFMSA pro začátečníky
Kdo přišel 29.10. v 6 hodin večer na Šafránkův pavilon měl
možnost dozvědět se vše o projektech a stážích pořádaných
organizací IFMSA CZ v Plzni. Konal se zde totiž informační
večer nazvaný IFMSA pro začátečníky. A takových
„začátečníků“ v průběhu večera dorazilo více než 60,
převážně z 1. ročníku. Nečekala je však hodinová přednáška,
ale připravená stanoviště věnovaná jednotlivým projektům.

Po nezbytných stručných informacích úvodem se již každý
mohl zastavit například u projektu Movember, zhlédnout zde
video z minulého ročníku a dozvědět se, jak se mezi knírače
letos může zapojit sám.

O pár kroků dál zase čekalo stanoviště Světového dne diabetu a Světového dne boje proti AIDS, kde
studenti mohli zjistit proč a jak se zapojit do těchto projektů zaměřených na prevenci a že jim to
může přinést i další zkušenosti či znalosti.
Oblíbeným projektem je také Nemocnice pro medvídky, která
zde i tento večer měla svůj prostor. Zájemci se mohli přímo na
místě zapsat do tohoto projektu, při kterém dětem ve školkách
studenti ukazují na jejich vlastních plyšácích různá vyšetření a
povídají si s nimi. Cílem je zbavit děti strachu z bílých plášťů.

Fakultní pijavice je projektem, který má za úkol podnítit studenty k darování krve, a tento večer se o
to staraly naše členky, které účastníky i informovaly o podmínkách odběru.
Letáčky, plakáty, placky, samolepky a v neposlední řadě práce v grafických programech a
prezentace celé IFMSA v Plzni, to vše je sekce Public relations, která zde také měla své zastoupení,
některé z těchto propagačních předmětů si samozřejmě mohli studenti odnést s sebou.
Chybět nesměly ani naše zahraniční stáže, které jsou velkým
lákadlem pro studenty. Koordinátoři byli na místě k dispozici
jakýmkoliv dotazům a připravili i informační letáčky, kromě
toho se mohli příchozí vcítit do návštěvníka některé za 4 zemí
– studenti z letošních stáží si pro ně připravili malá zážitková
zákoutí s fotkami, typickým jídlem či nápojem.

Děkujeme všem návštěvníkům akce a těšíme se nejen s nimi na shledanou při některém z našich
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projektů!
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