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ansøger:

formål / projekt:

Christian Tønder Bell
Nuuk

Kalaallit Nunaanni
Timersoqatigiit Kattuffiat, GIF
Nuuk
Qilusa - Bevægelsesfestival, hvor det overordnede formål er at skabe en bølge af
bevægelsesglæde over hele landet; GIF
vil i det sene efterår 2019 afholde en bevægelsesfestival i Nuuk; bevægelsesfestivalen forener bevægelse, idræt, sundhed
og kultur og gennem denne forbindelse og
fokus på bevægelse er målet at give et nyt
perspektiv på idræt og som kan være med
til at vække folks interesse for idræt og få
flere med ind i idrættens fællesskaber; det
kommer til at blive en bevægelsesoplevelse, vor de aktiviteter der udbydes, skal
udfordre vores tankesæt og være af højeste kvalitet; der skal både være plads til
dem, der presser sig selv helt ud til kanten,
og til dem,som er ved at tage de indledende
skridt til et sundere liv; vi vil vise, hvordan
et inkluderende idrætsfælleskab ser ud, og
vi vil skabe en festival, hvor udøvere på
tværs af idrætsgrene og erfaringsniveau
for at udveksle high-fives, tacklinger, erfaringer og smil; festivalen kommer til at byde på en lang række forskelligartede arrangementer eksempelvis forumteater, spændende workshops, haka, foredrag, musik,
kunst, filmaftener, opvisninger og opvisningskampe; udbydere af aktiviteter vil
være blanding af lokale, nationale og internationale kunstnere og oplægsholdere;
festivalen afsluttes med et brag en fest,
hvor vi hylder idrætten og dens frivillige;
alle aktviteter er baserede på festivalens
tre værdier: glæde, passion og fællesskab;
bevælgelse:
med festivalen ønsker vi at udvide forståelsen af idræt til at være bredere og mere
inkluderende; så når vi siger 'idræt for alle',
taler vi ikke om den organiserede idræt i
klubberne, hvor årets højdepunkt er GM;
vi taler også om den uorganiserede og uformelle idræt - eksempelvis de uformelle
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løbeklubber; og vi taler om bevælgelse i en
bred forstand, hvor eksempelvis dans også
er inkluderet;
identitet:
med festivalen ønsker vi at sætte fokus på
grønlandsk bevægelseskultur; alle lande i
verden har sine egne traditioner indenfor
idræt og bevægelse; vi vil sætte fokus på
vores bevægelseskulturer - hvad er vi særligt gode til, hvilke fordele har vi sammenlignet med andre lande og hvordan vi styrker vi dette; eksempelvis hvilke fordele den
lette adgang til naturen giver os og hvordan
vi kan styrke dette;
formål:
at skabe en festival, hvor aktiviteterne er
nytænkende og tager udgangspunkt i festivalens to temaer: bevægelse og identitet,
at skabe en tættere kobling mellem kultur
og idræt,
at sætte fokus på bevælgelse for en sjov og
bevægelse for alle
forventede antal deltagere: 5.000 personer
Nike Berthelsen
Nuuk

Peqatigiiffik Kalaallit Meerartai
Nuuk
formålet med Najorti er, at sikre, at de allermest udsatte børn i Grønland, børn som
har brug for, at kommunen griber ind og
hjælper, fordi forholdende i deres hjem er
ubærlige, bliver inddraget og hørt, når der
skal tages beslutning om, hvad der skal ske
i deres liv, for eksempel at de skal anbringes
uden for deres hjem; formålet er også, at
skubbe på de sager, hvor sagsbehandlingen
er gået i stå, og børnene ikke får den støtte
de ikke bare har voldsomt brug for, men
også har ret til; vores erfaring af Najorti er,
at en børnebisidder kan give en afgørende
støtte til de mest udsatte børn; vores erfaring er også, at der er lang vej igen, før børn
bliver inddraget på en ordentlig og tilfredsstillende måde i sagsbehandlingen
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Malin Corlin
Jonna Ketwa
Nuuk

Red Barnet Grønland
Nuuk
Pajuppara' er en læsestafet, der skal Grønland rundt som en forebyggelse mod mobning; Pajuppara er et større delprojekt
under vores arbejde med at forebygge
mobning i Grønland, Pajuppara betyder 'en
gave eller foræring man giver til nogen', og
den skal sendes som en stafet mod mobning rundt i landet i efterårret 2019; mobning er et stort problem i skolerne, fritidsforvaltningerne og andre dagtilbud til børn
og unge i Grønland; mobning påvirker negativt børns trivsel og udvikling, har store
konsekvenser og kan give varige mén; alle
børn, der oplever mobning, tager det med
sig i livet; det allerbedste middel mod mobning og social eksklusion er at støtte barnet
i tolerante og positive børnefællesskaber;
inden for de seneste 5 - 10 år er mobning
kommet i særligt fokus, da flere og flere
rapporter har vist, at mobning forekommer
alarmerende hyppigt i Grønland; i efteråret
2015 offentliggjorde forskningsnetværket
HBSC's afdelling i Grønland en rapport, som
påviste stor forekomst af mobning blandt
børn og unge i Grønland; undersøgelsen
viste, at mange børn blev mobbet i skolen
og på institutioner, men i stigende grad
også på de sociale medier; HBSC har tidligere offentliggjort rapporter, der påviste, at
mobning forekom hypigt i Grønland set i
forhold til mange andre lande; socialantroprolog, Helle Raabøl Hansen fra Aarhus Universitet er i gang med at undersøge årsagerne til mobning i Grønland, og i marts 2018
udtalte hun, at ud fra en række foreberende interviews med børn, forældre og lærere viste det sig, at særligt socialt udsatte
børn blev udsat for mobning; med Pajuppara sætter vi fokus på mobning i hele Grønland, hvilket er det overordnede formål;
med Pajuppara vil vi ændre befolkningens
syn på , hvad mobning er og påvirke den
måde, vi håndterer mobning på; blandt
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andet ved at vise voksne (eks. forældre og
fagpersoner), hvordan de understøtter
trygge børnefællesskaber som forebyggelse af mobning; formålet med at sende
historien rundt som en stafet er at generere
mest mulig opmærksomhed omkring mobning og vores indsatser; samtidig vil de lokale arrangementer have fokus på tryghed og
fællesskab i lokalsamfundet, hvilket også
har en gavnlig effekt på mobning; Pajuppara
skal således involvere børn og voksne i lokalsamfundet;
aktiviteter:
i Pajuppara er omdrejningspunktet højtlæsning og fællesskab; kerneaktiviteten er derfor læsearrangementerne i den enkelte by;
i løbet af projektets fire måneder skal der
afholdes et læsearrangement i 16 grønlandske byer, det vil sige ét arrangement
om ugen; ved hvert arrangement samles
børnene omkring en oplæser, der læser
historen fra stafetten højt; derefter taler
man om historien med børnene for at opnå
en fælles refleksion over emnet; forud for
arrangementerne der der fundet 2 - 3 lokale
frivillige, der kan stå for afviklingen; opgaverne for arrangører er at:
finde et egnet lokale (det lokale bibliotek,
skole, forsamlingshus, eller lignende), der
har plads til omkring 20 børn; lokalerne skal
være hyggelige, og der skal være mulighed
for, at børnene kan sidde / ligge / slænge
sig, som de har lyst til
finde en oplæser, der kan læse historien
højt med indlevelse
hente forplejning hos den lokale købmand
og stille det frem
sørge for invitationerne deles ud i skoler /
institutioner og hænges op på lokale opslagstavler / deles på lokale facebooksider
sørge for at indsamlet kommentarer fra
deltagere efter arrangementer, tage billeder undervejs og tage et fællesbillede med
børn og depechen;
Pajuppara er en stafet, og det er derfor esside 4 af 10 sider
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sentielt, at depechen og historien sendes
kontinuerligt rundt i landet; med et arrangement om ugen, stiller det krav til transporten af depechen; transport af post i
Grønland er afhængigt af vejrlig, og det vil
derfor være for usikkert udelukkende at
satse på postvæsenet; der er derfor indgået
aftale med Air Greenland, som vil involvere
sit personale i rundsendingen af depechen;
mål:
Pajuppara skal sætte fokus på og oplyse om
mobning; målet er at nå ud til hele Grønland med budskabet om, hvordan vil forebygger mobning blandt vores børn og unge;
når Pajuppara vender tilbage til Nuuk i december 2019, har vi:
afholdt 16 læse-arrangementer i 16 grønlandske byer
haft minimum 5 deltagere ved hvert arrangement
oplyst minimum 100 personer (børn, og voksne) direkte om mobning ved arrangementer
indirekte nået minimum 2.500 personer
gennem facebookopdateringer om projektet
og minimu 5.000 personer indirekte gennem
projektets presseindsats
haft omtale minimum 5 gange i landsdækkende medier (avis, tv, radio)
haft jævnligt omtale i lokale medier
Pajupparas primære mål:
Pajupparas primære målgruppe er de børn,
der deltager i projektets læsearrangementer; alle børn er velkomne til at deltage, og
for at understøtte dette er alle arrangementer gratis at deltage i; fortællingen, der læses op ved arrangementerne, er målrettet
børn i alderen 6 - 12 år; børn i denne målgruppe er meget ofte udsat for mobning, og
forskning har jo vist, at jo tidligere der sættes ind med understøttelse af gode fællesskaber, desto bedre;
Pajupparas sekundære mål:
sekundært er Pajuppara rettet mod børneside 5 af 10 sider
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nes voksne, det være sig forældre, lærere
eller andre fagpersoner; netop disse voksne
har bedst mulighed for at støtte børnenes
fællesskaber i en sund retning, og det er essentielt, hvis vi skal mobning i Grønland til
livs
20 børn i 16 byer = 320 børn
10 voksne i 16 byer = 160 voksne
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Gunver Justesen
Puk Draiby
København

Foreningen Grønlandske Børn
København / Nuuk
sommerlejr 2019 for børn og unge i Kullorsuaq; Foreningen Grønlandske Børn, FGB,
vil i sommeren 2019 sammen med fagpersoner og ildsjæle i Kullorsuaq, skabe en udviklende, sjov og anderledes sommer med
fokus på et godt børne- og ungeliv, samt at
inddrage forældre i aktiviteterne og dermed øge forældreengagementet i bygden;
som noget nyt vil vi i år indgå et samarbejde med fritidslederne i bygderne omkring
Kullorsuaq, og således invitere bygebørn
fra de andre bygder til at deltage i Camp
Kulloq; der er allerede en stærk tradition
for, at familier fra bygderne kommer fra
bygderne fra de andre bygder kommer på
sommerferie i Kullorsuaq, og familierne
skal selv være ansvarlige for børnenes
transport og ophold i Kullorsuaq under
campen, men de vil blive inviteret med i
campens aktiviteter på lige fod med de lokale børn; Camp Kulloq vil blive drevet af
frivillige ildsjæle fra hele verden, som vil
arrangere kreative, udfordrende og sjove
aktiviteter sammen med bygdens børn,
unge og voksne; aktiviteter der vil styrke og
udfordre børnenes og de unges finmotorik,
grov-motorik, sprog og hukommelse, ligesom der vil være mulighed for at deltage i
musik, sport og kreativ arbejde; samtidig
får børnene mulighed for personlig udvikling samt at opbygge nye relationer til andre
børn og unge i bygden og fra de omkringliggende bygder, på tværs af køn og alder; derudover vil forældre i bygden også bliver inviteret til at deltage i forskellige weekendaktiviteter sammen med børnene til såsom
kaffemik og verdensmad; Camp Kulloq er på
en og samme tid en sommer fuld af akviteter, og en måde at invitere verdens mangfoldigheder indenfor i Kullorsuaq, og dermed give bygdens børn, unge og forældre
et indblik i mulighederne i den omkringliggende verden; som nævnt vil de frivillige i
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år indgå et tæt samarbejde med de lokale
fritidsklubansatte; dette er både tryghedsskabende for børnene, og som kender de
lokale ansatte, og som dermed bliver støttet i mødet med de 'fremmede' og ukendte
frivillige; derudover kan de lokale fritidsklubansatte få inspiration og idéer til, hvordan de kan lave et anderledes, sjovt og udfordrende program for børn og unge fremover
Camp Kulloq har syv overordnede formål:
at give børn og unge mulighed for at udvikle
sig motorisk, kreativt og sprogligt
at give børn og unge mulighed for personlig
udvikling ved at afprøve, udfordre og udforske sig selv i samspil med andre
at børn og unge får mulighed for at udvikle
deres interkulturelle kompetencer
at afholde aktiviteter, der skaber kendskab
og relationer på tværs af alderstrin og grupperinger, og dermed medvirke til at skabe
et mobbefrit børneliv
at afholde aktiviteter, der understøtter udvikling af gensidig forståelse, respekt og
interesse for hinanden, som styrker de sociale sammenhold internt i bygden, samt
bygdeboerne imellem
at skabe rammer for, at børn og unge samt
deres forældre får gode oplevelser sammen
og dermed øger sammenholdet og fællesskabet på tværs af generationer samt viser
forældre måder at kunne være aktive forældre til deres børn på
at skabe muligheden for at lokale og frivillige inspirerer hinanden, med nye idéer til
aktiviteter, de kan tilbyde bygdens børn og
unge
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Gunver Justesen
Puk Draiby
København

Foreningen Grønlandske Børn
København / Nuuk
sommerlejr 2019 for børn og unge i Nanortalik; den lille by, Nanortalik, omtales ofte
som en sydgrønlandske perle med smukke
stejle fjelde, blomstrende som sommeren
og direkte adgang til havet; Nanortalik er
dog så meget mere end det; Nanortalik er
også stedet, hvor 1.236 indbyggere bor, og
hvor 298 børn og unge under 18 år lever,
vokser på og finder deres inspiration og
drømme om fremtiden; på trods af de smukke omgivelser, er Nanortalik ramt af stor arbejdsløshed og en flugt fra byen; byens
børn vokser op uden forbilleder, uden udsigt til job, og om sommeren uden noget at
tage sig til; på trods af at Nanortalik er mål
for turistindustrien og store krydstogtskibe
sommeren igennem lægger til kaj, er børnene der vokser op i Nanortalik stort set udelukkende grønlandsksprogede; dette begrænser deres uddannelsesmuligheder som
unge og i arbejdslivet som voksne, somrene
hvor skole, klubber og haller er lukkede bliver ofte lange og kedsommelige for børnene
Camp Nuan har syv overordnede formål:
at give børn og unge mulighed for at udvikle
sig motorisk, kreativt og sprogligt
at give børn og unge mulighed for personlig
udvikling ved at afprøve, udfordre og udforske sig selv i samspil med andre
at børn og unge får mulighed for at udvikle
deres interkulturelle kompetencer
at afholde aktiviteter, der skaber kendskab
og relationer på tværs af alderstrin og grupperinger, og dermed medvirke til at skabe
et mobbefrit børneliv
at afholde aktiviteter, der understøtter udvikling af gensidig forståelse, respekt og
interesse for hinanden, som styrker de sociale sammenhold internt i bygden, samt
bygdeboerne imellem
at skabe rammer for, at børn og unge samt
deres forældre får gode oplevelser sammen
og dermed øger sammenholdet og fælles-
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skabet på tværs af generationer samt viser
forældre måder at kunne være aktive forældre til deres børn på
at skabe muligheden for at lokale og frivillige inspirerer hinanden, med nye idéer til
aktiviteter, de kan tilbyde bygdens børn og
unge

Sum af bevillinger i maj 2019 givet på ansøgninger
alle på eller over 100.000,- modtaget fra dec. 2018 til mrs. 2019:
1.137.800
↓
Denne opgørelsessum indgår i den separate opgørelse af bevillinger for hele 2019.
Bevillinger for kommende år indgår i opgørelsen for de respektive år.
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