EFTERÅR 2022

kursuskalender

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.
Vi udvikler løbende webinarer om aktuelle emner, så følg også med på LinkedIn, Facebook og i nyhedsbrevet.

Kurser og Arrangementer

AKTUELLE TEMAER
Naturbaserede løsninger i dansk udviklingspolitik

Kalender Efterår 2022

København

Askov

Webinar

24/8

Climate Thursday - Climate Adaptation

25/8

Brown Bag Meeting: Why is Afrobarometer relevant for civil society

23/9

Det gode partnerskab - værktøjer og erfaringsudveksling

15/9

Launch of CISU’s new Climate Change Adaptation Modality (CCAM)

27/9

Højskoleweekend på Askov Højskole

7/10-9/10

Brown Bag Meeting: Fighting internet shutdowns around the world

PLANLÆGNING OG STYRING AF INDSATSER
2023 Programproces afklaringsmøder

18/11

København

Aarhus

24/8

25/8

Webinar

Hvordan kan vi bruge CISU?

7/9

Den gode ansøgning til nødhjælpspuljen

28/9

Faglig tematik relevant for programorganisationer (tema fastlægges senere)
Hvordan designer man et godt civilsamfundsprojekt? (weekendkursus)
Monitorering, Evaluering og Læring

12/10

13/10

12/11-13/11
23/11

24/11

Det gode projektbesøg

ENGAGEMENT, KOMMUNIKATION OG OPLYSNING
Lancering af OpEn

6/12

København

Aarhus

23/8

Den gode ansøgning til OpEn
Grafisk facilitering (for øvede)

Webinar

5/9
8/12

9/12
14/9

Oplysningseftermiddag

26/10
7/12

> Fortsættes næste side

Kurser og Arrangementer

Kalender Efterår 2022

ORGANISATIONSUDVIKLING

København

Aarhus

Introduktion til Safeguarding

Webinar
21/9

God sikkerhedspraksis i vores forening

29/9

Introduktion til Fundraising

4/10

ORGANISATIONSUDVIKLING
Regnskabsaflæggelse

København

Aarhus

Erfaringsudveksling om forebyggelse og håndtering af sexual misconduct
Managing grants from CISU

Webinar
24/10
10/2
9/11

Lever I op til CISUs krav og finansielle standarder?

16/11

Økonomistyring - fra budget til rapportering af projekter

19/11

Accountability og ansvarlighedsprincipper

30/11

Code of Conduct - skriveværksted

1/12

14/11

Som noget nyt vil udvalgte kurser være tilrettelagt så Jeres partnere også kan deltage. Arrangementerne vil
være på engelsk og foregå online. Vi håber gradvist at udvide dette tilbud i de kommende år.

KURSER HVOR PARTNERE MED FORDEL KAN DELTAGE

On-Demand

Webinar

Climate Thursday - Climate Adaptation

25/8

Brown Bag Meeting: Why is Afrobarometer relevant for civil society

23/9

Managing grants from CISU

9/11

Brown Bag Meeting: Fighting internet shutdowns around the world

18/11

What is sexual misconduct? (Fabo-course online)

On-going

NETVÆRK OG ERFARINGSUDVEKSLING
ERFA- & DERFA-workshops: Der vil løbende blive kommunikeret datoer ud i
løbet af semesteret til de relevante bevillingshavere. Vi arbejder på en reform af
ERFA-formatet med oprettelsen af en række nye netværksgrupper.

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

Der tages forbehold for evt. løbende ændringer i programmet.

CISU på FABO
I efteråret vil størstedelen af vores kurser og arrangementer have tilknyttet
en læringsside på fabo.org. Fabo er et online kursussite, hvor I kan finde
læringsmaterialer og løbende information om de enkelte kurser og
underviserne Der vil være mulighed for at dele egne cases, søge inspiration hos
andre, samt deltage i forberedelse og læring gennem øvelser på læringssiderne.
Det er gratis at oprette et login, og det vil give jer adgang til både CISUs
materialer og kurser, og en lang række øvrige on-demand kurser. Det er derfor
også en god mulighed for at dele materialer og øvelser med medlemmer i jeres
organisation som enten er nye eller ikke har kunne deltage på dagen for kurset
Check allerede nu læringssiden for efterårets Højskoleweekend:
på https://fabo.org/cisu/højskole_2022
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