
DUFs KURSER
HVILKE FYRAFTENSMØDER, SEMINARER, UDANNELSER OG NETVÆRKS-
DAGE SKAL DU MED PÅ I EFTERÅRET 2018?
FÅ OVERBLIK HER OG LÆS MERE OM ARRANGEMENTERNE PÅ DUF.DK

2. HALVÅR 2018

EFTERÅR 2018
LEDERNETVÆRK VEST

  14. AUGUST  11.30-15.00  ÅRHUS  

  9. OKTOBER  11.30-15.00 ÅRHUS  

  20. NOVEMBER  11.30-15.00 ÅRHUS 
 
Ledernetværk Vest holder møder i Jylland hos DUFs forskellige medlemsorga-
nisationer. Formålet med netværket er at tilbyde erfaringsudveksling, inspirati-
on og relevante faglige input til generalsekretærer, sekretariatsledere og andre 
personaleledere i DUFs medlemsorganisationer. 

ÅBEN INTERNATIONAL RÅDGIVNING

  14. AUGUST  16.00-20.00  DUF 

  10. OKTOBER  16.00-20.00  DUF

  11. OKTOBER  15.30-19.30 ÅRHUS 
 
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 frivilli-
ge der er internationalt aktive. 

DUF NETVÆRKSLABORATORIUM:  
”GLEMMER DU, SÅ HUSKER JEG” 

  22. AUGUST  10.00-15.00  ODENSE 

En ny frivillig-sæson betyder ofte nye frivillige og udskiftning på flere poster 
og i samme ombæring forsvinder der ofte dyrebare erfaringer og kompeten-
cer. I dette laboratorium går vi sammen på opdagelse for at finde ud af, hvor-
dan vi kan sikre overlevering, vidensdeling og opsamling af kompetencer, så 
de bliver i organisationen og ikke kun hos den enkelte.

FYRAFTENSMØDE OM NYE METODER TIL INDDRAGELSE AF 
UNGE

  23. AUGUST  16.00-20.00  DUF 

Hvordan kan vi blive bedre til at inddrage flere forskellige unge i vores fæl-
lesskaber? Og hvordan sikrer vi, at alle får en stemme i beslutningsprocesser? 
Kom og få inspiration og del jeres egne erfaringer og metoder til ungeinddra-
gelse.

 

LEDERNETVÆRK ØST 
 

  28. AUGUST  8.30-11.00  KBH

  11. OKTOBER  8.30-11.00  KBH

  4. DECEMBER  8.30-11.00  KBH

Ledernetværk øst er for sekretariatsledere og andre ansatte ledere i DUFs 
medlemsorganisationer på Sjælland, der har samlet personaleansvar for op til 
7 årsværk eller budgetansvar for hele organisationen. Formålet med netværket 
er at tilbyde erfaringsudveksling, inspiration og ledelsesfaglige input.

EXPLORE TUNESIEN

  SEP. - DEC.    DUF / TUNESIEN 

 Drømmer din forening om at starte et internationalt partnerskab med en 
organisation ude i verdenen? EXPLORE uddannelsen klæder din forening på 
til internationalt arbejde og til at finde en relevant partner i Tunesien. I får 
undervisning og rådgivning i internationalt projektarbejde og vi rejser med 
jer til Tunesien for at finde den helt rigtige organisation, jeres forening kan 
samarbejde med. 

INTERNATIONAL PROJEKTWEEKEND 

  6.-7. OKTOBER  10.00-17.00  DUF 

Tag din projektgruppe under armen og få en unik mulighed for at arbejde 
intensivt med at udvikle jeres næste internationale projekt. Du vil få inspiration 
fra andre internationale aktive samt rådgivning og sparring fra DUFs internati-
onale rådgivere. 

MONITORERING & EVALUERING I INTERNATIONALE PROJEKTER

  6. OKTOBER  13.00-16.00  DUF 

Styrk jeres monitorering og evaluering i internationale projekter. Få inspiration 
og konkrete redskaber til at dokumentere de forandringer og resultater jeres 
internationale projekt skaber samt til at opsamle læring undervejs.

ØKONOMISTYRING I INTERNATIONALE PROJEKTER

  7. OKTOBER  10.00-14.00  DUF 

Styrk økonomistyringen i jeres internationale projekt. Lær at lægge et skarpt 
budget og få redskaber til at holde styr på økonomien i internationale projek-
ter.

SIKKERHED OG RISIKOHÅNDTERING I INTERNATIONALE  
PROJEKTER

  10. NOVEMBER  10.00-17.00  DUF 

Bliv klogere på hvordan I kan forholde jer til sikkerheds- og risikohåndtering i 
jeres internationale arbejde. 

EVALUER JERES INTERNATIONALE PROJEKT

  14. NOVEMBER  16.00-20.00  DUF 

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

VEJLEDNINGSMØDE OM DRIFTSTILSKUD FOR LANDS-
ORGANISATIONER OG REVISORER

  28. NOVEMBER  14.30-17.00  ÅRHUS

  29. NOVEMBER  14.30-17.00 DUF 

Tag til vejledningsmøde om driftstilskud og få viden om, hvordan man kan 
opnå driftstilskud fra DUF.

På mødet gennemgår DUFs konsulenter de tilskudsregler og revisionsbestem-
melser, som gælder for de ansøgninger, der indleveres ved ansøgningsfristen 
den 3. juni 2019 og forklarer, hvordan sagsbehandlingen i DUF foregår. Særlige 
udfordringer i forbindelse med de seneste års sagsbehandling vil også blive 
berørt.

DUF NETVÆRKSLABORATORIUM – HVOR BLEV KROPPEN AF?

  12. DECEMBER  10.00-15.00  ODENSE 

DUF undersøger og udforsker kroppens betydning for valg og processtyring 
ud fra et praktisk og filosofisk synspunkt, når man møder modstand som faci-
litator. Du vil få mulighed for at ”komme på gulvet” og blive inviteret til at dele 
og reflektere over egne cases i løbet af dagen. Dagen indledes med oplæg.

 
DUFS INTERNATIONALE UNGDOMSLEDERKURSUS 

Har din organisation et internationalt partnerskab, og drømmer 
I om at knytte fuldtidsfrivillige til projektet? DUFs ungdomsle-
derprogram er en unik mulighed for at tilføre ekstra energi og 
drivkraft til jeres internationale projekt. Alle ungdomsledere 

starter deres udveksling med et obligatorisk ungdomslederkur-
sus afholdt af DUF med fokus på international projektstyring, 
konfliktløsning, dialog og internationale partnerskaber. Læs 

mere på duf.dk

BLIV DIALOGAMBASSADØR 

Frivillige fra DUFs medlemsorganisationer har mulighed for at 
søge om at blive én af DUFs dialogambassadører, som arbej-
der for at nedbryde fordomme og skabe større forståelse på 
tværs af kulturer, religioner og landegrænser mellem unge i 

Mellemøsten og Danmark. I 2018/19 vil 27 unge fra Danmark, 
Jordan, Egypten og Tunesien blive uddannet som eksperter i 

dialog og afholde dialogworkshops for andre unge i de re-
spektive lande. Læs mere på duf.dk


