DUFs kurser

1. halvår
2018

Hvilke fyraftensmøder, seminarer, uddannelser og netværksdage skal du med på i det nye år?
FÅ et overblik over DUFs mange Forskellige tilbUD i vinteren og FoRÅret 2018 meD Denne oversigt
og læs mere om de enkelte arrangementer på duf.dk

internationalt
Lancering af DUFs
nye internationale retningslinjer

Bliv udviklingskommunikatør og frivilligmobilisator

10. januar

15.00-20.00

duf

17. januar

15.00-20.00

aarhus

Kom til lancering af DUFs nye retningslinjer for internationale projekter og få indblik i de mange nye muligheder og tiltag. Efter lanceringen er der åben international rådgivning, hvor I kan komme
godt i gang med jeres næste projektansøgning til DUFs internationale pulje.

Åben international rådgivning

20.-21. januar

15.00-20.00

duf

17. januar

15.00-20.00

Aarhus

21. marts

15.30-20.00

duf

16. maj

15.30-20.00

tba

17. maj

15.30-20.00

tba

Kom godt i gang med jeres næste projektansøgning til DUFs internationale pulje eller få hjælp til at færdiggøre jeres regnskab eller
afrapportering. I får vejledning af DUFs internationale rådgivere
undervejs og møder andre frivillige, der er internationalt aktive.

26.-27. maj

TBA

Vil du have konkrete redskaber til at kommunikere de gode historier
fra jeres internationale arbejde? Og vil du blive bedre til at inddrage
og engagere frivillige i de internationale projekter? Så tag med DUF
på kursusweekend.

Tag med på netværksweekend og bliv klogere på, hvordan I kan
forholde jer til sikkerheds- og risikohåndtering i jeres internationale
arbejde. Mød andre internationalt aktive og få rig mulighed for at
dele viden og erfaringer.

Internationalt partnerseminar

Evaluer jeres internationale projekt

17.-22. april

10. januar

Musholm, Korsør

Netværksweekend: Sikkerhedstræning og
risikovurdering i internationale projekter

tba

6. juni

DUFs internationale partnerseminar er en unik mulighed for at invitere jeres partnerorganisation til Danmark og i fællesskab udvikle
jeres næste projekt. Få undervisning i projektudvikling og sparring
fra DUFs internationale rådgivere og andre internationalt aktive.

16.00-20.00

duf

Del de gode historier og udfordringer fra jeres partnerskab med
andre internationalt aktive. Arrangementet er obligatorisk for
projektgrupper, som har afsluttet eller er ved at afslutte et pilot-,
partnerskabs- eller ungdomslederprojekt.

DUFs EXPLORE-uddannelse
Drømmer din forening om at starte et internationalt partnerskab med en organisation ude i verden?
DUFs EXPLORE-uddannelse klæder jer på til at finde den rigtige partner og i fællesskab udvikle jeres ansøgning
til DUFs internationale pulje. Læs mere på duf.dk

nationalt
Fyraftensmøde om nye persondataregler
5. februar

16.00-19.00

aarhus

7. februar

16.00-19.00

duf

Få en introduktion til de nye persondataregler og hjælp til, hvordan
I som organisation kan arbejde med de nye regler og krav, der ligger
i den nye persondatalovgivning.

Workshop om persondata
28. februar

Lederforum Øst

11.00-17.00

DUF

Tag til workshop om persondata og arbejd med jeres organisations
interne datapolitikker. Få kyndig vejledning fra DUFs jurister og
sparring med andre landsorganisationer.

Ledernetværk Vest

bestem 2018: DUFs leDerUDDannelse
31. januar

11.30-15.00

TBA

8.-10. februar

KOLDING

21. marts

11.30-15.00

TBA

11. marts

KØBENHAVN

13. juni

10.00-16.00

Natur og Ungdom

4.-5. maj

NYBORG

Bestem er DUFs lederuddannelse målrettet ledere, bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og andre ledertalenter, der arbejder
på nationalt niveau i DUFs medlemsorganisationer, og som endnu
ikke er fyldt 30 år. Læs mere på duf.dk

Ledernetværk Vest holder møder i Jylland hos DUFs forskellige
medlemsorganisationer. Formålet med netværket er at tilbyde
erfaringsudveksling, inspiration og relevante faglige input til generalsekretærer, sekretariatsledere og andre personaleledere i DUFs
medlemsorganisationer.

10. januar

9.00-11.00

tba

7. marts

9.00-11.00

TBA

16. maj

9.00-11.00

TBA

Ledernetværk Øst er for sekretariatsledere og andre ansatte ledere i
DUFs medlemsorganisationer på Sjælland, der har samlet personaleansvar for mindre end 7 årsværk. Formålet med netværket er at
tilbyde erfaringsudveksling, inspiration og relevante ledelsesfaglig
input.

Netværksdag for udviklings- og organisationskonsulenter
20. juni

Middelfart

Netværk for ansatte i DUFs medlemsorganisationer, der ønsker ny
inspiration og viden samt sparring og supervision på den særlige
rolle at være konsulent i en frivilligdrevet og frivilligledet landsforening.

Læs meget
Fs
mere om DU
enter
arrangem

på duf.dk

10:00-16:00
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