DUFs kurser

Efteråret 2017 er fyldt med uddannelser, seminarer, fyraftensmøder
Efteråret
2017 er fyldt
meddig
uddannelser,
seminarer, fyraftensmøder
og netværksdage
for
og
netværksdage
for
og din organisation.
Få et overblik
over DUFs
dig og din
organisation.tilbud
Få et overblik
over DUFs
mange forskellige
tilbud
med denne oversigt,
mange
forskellige
med denne
oversigt,
og hold
dig løbende
opdateret
på duf.dk/arrangementer
og hold dig løbende
opdateret på duf.dk/arrangementer

tipsadministration

INTERNATIONALT
Evaluer dit internationale projekt
10. august

16.00-20.00

kbh

15. november

16.00-20.00

kbh

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

16. august

16.00-20.00

kbh

27. september

16.00-20.00

Aarhus

11. oktober

16.00-20.00

kbh

Kom godt i gang med jeres næste projektansøgning til DUFs internationale puljer eller få hjælp til at færdiggøre jeres regnskab eller
afrapportering. Få vejledning af DUFs internationale rådgivere og del
jeres erfaringer med andre internationalt aktive.

Participate 2017:
Creating space for volunteerism
16.00-20.00

kbh

Tag til international konference med DUF og bliv klogere på frivillighed,
medlemsdemokrati og ungeindflydelse. Konferencen afholdes i samarbejde med DUFs zimbabwiske partnerorganisation YETT (Youth Empowerment and Transformation Trust) under overskriften ”Particpate”.

Styrk dit internationale arbejde gennem dialog
8. november

16.00-20.00

Vejledningsmøde om tipstilskud

7. december

14.30-17.00

kbh

14.30-17.00

Aarhus

kbh

Få erfaring med dialog i praksis og indblik i dialogiske værktøjer, der
kan styrke relationerne og samarbejdet i dit internationale projekt
– både internt i den danske projektgruppe, i samarbejdet med partnerorganisationen og blandt deltagerne i jeres projektaktiviteter.

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/explore

Bliv ungdomsleder
Har din forening et internationalt partnerskab? Så tilbyd jeres
frivillige en unik mulighed for et længerevarende udvekslingsophold og DUFs ungdomslederuddannelse, hvor kommende
ungdomsledere får værktøjer til at håndtere projektledelse i en
ny kulturel kontekst.
Læs mere på duf.dk/ungdomsleder

Få en gennemgang af de tilskudsregler og revisionsbestemmelser,
som gælder for ansøgninger, der indleveres den 1. juni 2018, og
hør, hvordan sagsbehandlingen i DUF foregår.

NATIONALT
Fyraftensmøde:
Den politisk tænkende organisation

Seminar om trivsel og samvær
i foreningslivet

Internationalt skriveværksted

3.-5. november

2. halvår
2017

30. august

10.00-16.30

kbh

5. oktober

17.00-20.00

kbh

Se foreningens retningslinjer, procedurer og politikker efter i
sømmene, når DUF inviterer til seminar om trivsel og samvær i
foreningslivet.

Få indblik i at være en politisk tænkende organisation, som kæmper
for en sag eller for at ændre samfundet, og ideer til, hvordan organisationen kan positionere sig, så den får størst mulig indflydelse.

Ledernetværk Vest

Fyraftensmøde:
Fundraising til mindre projekter

5. september

TBA	

klostermølle

24. oktober

12.00-15.00

aarhus

7. december

12.00-14.30

aarhus

Ledernetværk Vest holder fortrinsvist møder i Aarhus/Østjylland.
Formålet med netværket er at tilbyde erfaringsudveksling, inspiration og relevante faglige input til deltagerne.

24. oktober

17.00-20.00

Aarhus

Tag til interaktivt fundraisingkursus og få dine lokale foreningsdrømme finansieret. Få grundlæggende redskaber til fundraising
og tips til at søge penge til mindre lokale projekter som nye
aktiviteter, målgrupper, arrangementer eller faciliteter.

Netværksdag for udviklingskonsulenter

Refleks 2017
16.-17. september

7. november

Haslev

Skab forandring og udvikling i din organisation med Refleks
– en uddannelsesweekend med fire vinkler på ledelse af frivillige
i DUFs medlemsorganisationer.
Læs mere på duf.dk/refleks

Lederforum Øst
21. September

9.00-11.00

kbh

14. November

9.00-11.00

kbh

Få erfaringsudveksling, inspiration og relevante faglige input med
DUFs Lederforum Øst.

10.00-16.00

Middelfart

Få inspiration, viden og sparring, når DUF genoptager netværksdagene for udviklingskonsulenter i DUFs medlemsorganisationer.

Fyraftensmøde:
Fremtid i Forening?
TBA

17.00-20.00

Næstved

TBA

17.00-20.00

Fredericia

Hør resultaterne fra DUFs store forskningsprojekt ”Fremtid i
Forening?”, og bliv udfordret på din forenings evne til at skabe
fællesskaber, som tiltrækker eller fastholder unge.

Book en fagkonsulent

Styrk foreningens kommunikation

DUFs fagkonsulenter har viden om unge og foreningsliv
og inspirerer gerne til, hvordan I kan udvikle jeres
forening og samarbejde med andre aktører i lokalområdet.
Læs mere på duf.dk/fremtid-i-forening

DUF tilbyder en række oplæg om forskellige emner inden
for kommunikation og interessevaretagelse. Bliv klogere
på sociale medier, få hjælp til debatindlæg eller styrk
samarbejdet med politikere og beslutningstagere.
Læs mere på duf.dk/medlemstilbud
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