INTERNATIONALE
ARRANGEMENTER

Hvilke uddannelser, workshops, og fyraftensmøder skal du med på i foråret
2022? Få overblik her, og læs mere om arrangementerne på duf.dk

FORÅR 2022
Engager dig i Østeuropa!
9. marts | 16.30 - 21.15 | København
Kunne du tænke dig at lave internationale projekter i enten Ukraine,
Moldova, Georgien, Armenien,
Azerbaijan eller Belarus? Du har
chancen til dette netværksarrangement, hvor du kan møde internationale ungdomsorganisationer, der
gerne vil lave projekter med DUFs
medlemsorganisationer.
Internationalt skriveværksted
m. temaworkshop om normer,
køn og ligestilling
15. marts | 15.30 - 21.00 | København
Kom til spændende workshop om
køn og normer med Elin Ferm fra
NORM efterfulgt af internationalt
skriveværksted. Skriveværkstedet er
et arbejdssted for dig og din projektgruppe, hvor I kan mødes om
projektplanlægning, ansøgninger,
budget, corona-spørgsmål eller noget helt femte. DUFs internationale
rådgivere står klar til at hjælpe.
Fortalervirksomhed i internationale projekter (engelsk)
24. marts | 16.00 - 18.00 | Online
Tilmeld dig denne online workshop
sammen med din internationale
parter, og bliv skarpere på hvordan I
kan arbejde med fortalervirksomhed
i jeres projekt. I får inspiration og
konkrete værktøjer til at udføre forskellige former for fortalervirksomhed. Workshoppen bliver faciliteret
af DUFs zimbabwianske partner
YETT (Youth Empowerment and
Transformation Trust), som arbejder aktivt med unge og fortalervirksomhed.

Gå i dialog med DUFs dialogambassadører (engelsk)
27. marts | 14.00 - 18.00 | København
DUF inviterer til dialog med unge
dialogambassadører fra Tunesien,
Egypten, Jordan og Danmark. Du vil
få mulighed for at høre mere om deres arbejde for at fremme dialog og
forståelse mellem forskellige grupper i samfundet. Arrangementet er
for frivillige i DUFs medlemsorganisationer samt andre interesserede.
Tjek duf.dk for mere info!
International frivilligdag i DUF
2. april | 10.00 - 21.30 | København
Dagen byder på fejring af DUFs
internationale frivillige med inspirerende workshops, taler, festmiddag og meget mere. Arrangementet
er for alle internationalt engagerede
frivillige i DUF og har fokus på
muligheder og udfordringer for
internationalt engagement anno
’22. Vi skal blive klogere på verdens
tilstand gennem oplæg og taler fra
bl.a. Jonas Nøddekær, international
direktør i Folkekirkens Nødhjælp og
Natascha Skjaldgaard, ungerådgiver
i Udenrigsministeriet.
Turen går til Kenya og
Zimbabwe
21. april | 16.00 - 20.00 | København
Er du interesseret i at lære mere om
Kenya og Zimbabwe eller starte et
internationalt projekt? DUF inviterer til en aften med fokus på de to
lande, hvor der er mulighed for at
blive inspireret og møde DUFs gode
samarbejdspartnere fra ungdomsrådene i Kenya og Zimbabwe.

Kursus i projektstyring af internationale projekter
23. april | 10.00 - 18.00 | Aarhus
Kom til heldagskursus, og få større
forståelse for projektarbejdsformen
og kendskab til projektværktøjer
samt viden om, hvordan du kan
planlægge, implementere og styre
projekter. Vi tager udgangspunkt i
forskellige konkrete værktøjer, der
er lette at bruge i hverdagen. Både
frivillige og ansatte er velkomne.
Internationalt skriveværksted
med temaoplæg om økonomistyring og antikorruption
17. maj | 16.00 - 20.00 | Aarhus
Skriveværkstedet er et arbejdssted
for dig og din projektgruppe. Her
kan I mødes om projektplanlægning, ansøgninger, budget eller
noget helt andet. DUFs internationale rådgivere står klar med nærværende rådgivning og god forplejning
undervejs. Dette skriveværksted vil
blive indledt med et temaoplæg om
økonomistyring og antikorruption.
Brug din stemme – Bliv skarp
til at kommunikere dit internationale engagement!
4. juni| 10.00 - 17.00 | København
Få inspiration og konkrete værktøjer til at komme ud med budskaber
og historier fra dit internationale
partnerskab. Dagen byder både på
inspirationsoplæg med bl.a. Mizz
Privileze, netværk med andre unge
frivillige fra DUFs medlemsorganisationer og konkrete fif til, hvordan
man kan benytte sociale medier som
Facebook og Instagram i sin internationale kommunikation.

