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CISU udvikler kurser inden for:
> PLANLÆGNING OG STYRING AF INDSATSER
> ORGANISATIONSUDVIKLING
> ENGAGEMENT, KOMMUNIKATION OG OPLYSNING

Vi skaber rammerne for:
> NETVÆRK OG ERFARINGSUDVEKSLING

Og diskuterer med medlemmer om:
> AKTUELLE TEMAER

CISU understøtter danske organisationers
nationale og globale arbejde for en retfærdig og
bæredygtig verden.
Vi ønsker at støtte vores medlemsorganisationer til
at bruge deres kræfter bedst muligt i samarbejde
med deres partnere rundt om i verden.
Derfor tilbyder CISU kurser og gratis rådgivning
til vores medlemsorganisationer.

Kurser og Arrangementer

Kalender forår 2021

AKTUELLE TEMAER

Aarhus

København

Webinar

Medlemsmøde om muligheder for at påvirke den nye udviklingsstrategi

25-01-2021

Debatkonference om indhold i ny udviklingsstrategi

25-02-2021

Drop-in rådgivning

25-03-2021

Samarbejde, forskning og civilsamfund i udviklingsprojekter

14-04-2021

(Mod)strategier for fortalervirksomhed når civilsamfundets råderum
er indskrænket

06-05-2021

Indsatser der rykker?

19-05-2021

NETVÆRK OG ERFARINGSUDVEKSLING

Odense

Aarhus

København

DERFA workshop

25-02-2021

Webinar
27-01-2021
08-02-2021
24-03-2021

ERFA-workshop CSP
03-05-2021
24-02-2021
Generalforsamling i CISU - i Odense

24-04-2021

ORGANISATIONSUDVIKLING

Aarhus

København

Webinar

Online generalforsamlinger - hvorfor og hvordan?

22-02-2021

Foreningsledelse og den gode bestyrelse - økonomisk og juridisk ansvar

09-03-2021

Foreningsledelse og den gode bestyrelse - den strategiske ledelsesopgave

11-03-2021

Safeguarding (PSHEA) i egen organisation, i partnerskaber og indsatser

11-03-2021

Introduktion til Fundraising

18-03-2021

Antikorruption i organisationer og i samarbejde

15-04-2021

Økonomistyring af projekter og bevillinger (weekendkursus)
Sikkerhedskursus

17-03-2021

17-04-2021
08-05-2021

Hvordan gør man sit arbejde mere inkluderende?

27-05-2021

Organisatorisk resiliens
– tilgange til at styrke jeres organisation og partnerskab

03-06-2021

> Fortsættes næste side

Kurser og Arrangementer
PLANLÆGNING OG STYRING AF INDSATSER

Kalender forår 2021
Aarhus

København

Webinar

Introduktion til CISUs støtteformer og -principper

10-02-2021

Tilgange til do-no-harm princippet

25-02-2021

Brug af kontanter i nødhjælp/cash-based programming
Project Cycle Management: Hvordan designer man et godt
civilsamfundsprojekt?

04-03-2021
20-03-2021

06-03-2021

29-05-2021

Klimatorsdag: Klimaintegration indenfor vand og sanitet (SDG6)
Monitorering, evaluering og læring

15-04-2021
20-04-2021

Faglig tematik relevant for programmer og organisationer
med stor portefølje

22-04-2021
27-04-2021

Regnskab og finansielt tilsyn

28-04-2021

Klimatorsdag: Klimaintegration indenfor fødevaresikkerhed,
landbrug og naturressourcer

03-06-2021

Pengene er bevilget

ENGAGEMENT, KOMMUNIKATION OG OPLYSNING

Aarhus

10-06-2021

17-06-2021

København

Webinar

Hvordan skaber vi mere folkeligt engagement i den globale klimakamp?

03-02-2021

Digitale kommunikationsredskaber

15-03-2021

Persondataforordningen i praksis

07-04-2021

Fortæl de gode historier

11-05-2021

10-05-2021

Personlig storytelling om engagement i udviklingssamarbejde (MODUL 1)

08-05-2021

Storytelling om din forenings udviklingsarbejde (MODUL 2)

12-06-2021
13-01-2021
16-02-2021

Oplysningseftermiddag

24-03-2021
21-04-2021
20-05-2021

> Se tidspunkter og book kurser på arrangementer.cisu.dk

Find og book kurser og arrangementer på arrangementer.cisu.dk.
Vi udvikler løbende webinarer om aktuelle emner, så følg også med på
LinkedIn, facebook og i nyhedsbrevet.

FORESLÅ SELV KOMMENDE KURSER
Du kan på vores hjemmeside foreslå en relevant tematik eller emne,
som du og din medlemsorganisation ønsker at blive klogere på. Så vil vi
tage det med til planlægningen af kommende kurser.

WORKSHOP HOS JER
Vi tilbyder at facilitere konkrete workshops for den enkelte organisation.
Hvis I kan samle minimum 12 personer til en workshop om jeres
strategiarbejde, bestyrelsesarbejde eller organisationsudvikling, så
kommer vi gerne til jer og afholder det. Skriv til cisu@cisu.dk for at
snakke nærmere om dette.
Vi forbeholder os dog retten til at henvise til eksisterende kurser af
relevans, hvis vi ikke har tid til og mulighed for at arrangere dette.

GÅ SAMMEN OG FÅ BETALT JERES KURSUSOMKOSTNINGER
Hvis I kan samle tre medlemsorganisationer til et kursus eller
fyraftensmøde, så tilbyder CISU at betale for lokaler og let forplejning.
Det kan være omkring en specifik fælles tematik eller i kraft af geografisk
samarbejde eller lignende, at det giver mening for jer at samles.
Skriv til cisu@cisu.dk for at igangsætte dialogen.
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