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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.

D. 30. April inviterer CISU til
Generalforsamling i Odense, hvor vi bl.a.
uddeler Initiativprisen.

Kurser og Arrangementer
AKTUELLE TEMAER

Kalender Forår 2022
Odense

Webinar

Medlemshøring: Udkast til CISUs strategi 2022-2025
Generalforsamling

18/1
30/4
5/5
9/6

Climate Thursday

PLANLÆGNING OG STYRING AF INDSATSER
Undgå fælden: Evalueringer som brugbart værktøj

Aarhus

København

11/1

13/1

Hvordan designer man et godt civilsamfundsprojekt? (online)
Introduktion til CISU

5/2
19/4

Faglig tematik relevant for programorganisationer (tema fastlægges senere)

20/4

9/3
22/3

Ny i CISU: Pengene er bevilliget

ENGAGEMENT, KOMMUNIKATION OG OPLYSNING

24/3
18/5

Projektudvikling med Climate Integration Tool (weekendkursus)
Monitorering & Evaluering (tematik fastlægges senere)

24/5

23/5

Aarhus

København

Webinar
13/1

Bootcamp: Podcast

15/1
25/2

Inspirationseftermiddag om det mangfoldige engagement
Skolen - et lukket land? (i samarbejde med Mundu)

23/5

21-22/5

Den gode engagementsindsats og ansøgning til Engagementspuljen

Grafisk facilitering

9/2

3/3

Det gode projektbesøg
Introduction to Humanitarian Assistance

Webinar

31/3
7/4

3/5

5/5
10/2

Oplysningseftermiddag

4/4
1/6

> Fortsættes næste side

Kurser og Arrangementer
ORGANISATIONSUDVIKLING
Accountability og ansvarlighedsprincipper

Kalender Forår 2022
Aarhus

København

17/1

20/1

Erfaringsudveksling om forebyggelse og håndtering af sexual misconduct

10/2

Intro til sikkerhed på rejser

17/3

Webinar

Håndtering af persondata i foreninger

30/3

Regnskabsaflæggelse

6/4

Økonomistyring af projekter og bevillinger (weekendkursus)
Introduktion til forebyggelse og håndtering af sexual misconduct

7-8/5
10/5

Shrinking civic space - what have we learned so far?
Accountability kursus

19/5
8/6

Sikkerhed på rejser - teori og praksis
Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling

NETVÆRK OG ERFARINGSUDVEKSLING

ERFA- & DERFA-workshops: Vi arbejder på en reform af formatet - der vil blive
kommunikeret datoer ud i løbet af semesteret til de relevante bevillingshavere.

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

11/5

9/6
11/6

14/6

15/6

CISU på FABO
I løbet af foråret vil flere og flere kurser anvende fabo.org. Det er et
online kursussite, hvor I kan finde læringsmaterialer, stille spørgsmål til
CISU og hinanden. Det er gratis at oprette et login, og det vil give jer
adgang til både CISUs materialer og kurser, og en lang række øvrige
kursusmaterialer.

FORESLÅ SELV KOMMENDE KURSER
Du kan på arrangementer.cisu.dk/forslag-til-nye-kurser 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.

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.
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