Bevillinger
offenliggjort
18. maj 2020

på ansøgninger
modtaget fra
december 2019 til marts 2020
alle på eller over 100.000,- kr.

Bevillinger i maj 2020
på ansøgninger på eller over 100.000,- kr. modtaget fra december 2019 til maj 2020:
ansøger:

formål / projekt:

Minik Rosing
København

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk
Grunden til, at vi for 2020 ansøger om et
lidt højere beløb er de generelle prisstigninger og da der muligvis skal afholdes et
arrangement i Nuuk med deltagelse af bidragsydere og legatmodtagere.

Kristian Petersen
Maniitsoq

Qaamasoq Maniitsoq
Maniitsoq
Børn anbragt på Qaamasoq Maniitsoq og de
ledsagende ansattes sommerferie til Danmark 2020. Der er tale om 7 børn og 4 ansatte.
Vi har i Qaamasoq Maniitsoq ikke prøvet,
hvor de anbragte børn og de ansatte rejse
sammen til andre lande. Derfor vil vi gerne
prøve det. Vi søger om en fælles rejse til
Danmark 2020 for 7 anbragte børn og 4 ansatte voksne som ledsagere. Først og fremmest vil vi gerne have børnene oplever noget. På denne rejse vil vi gerne bo på sommerhuse og for transport leje af en bil, som
er godkendt til at køre med 11 personer. På
dén måde er grundlaget for oplevelser sikret. Det er også formål, at børn og voksne
kommer tættere på hinanden; udfordrende
oplevelser sammen og andre ting.

10.500

Gunver C. Justesen
København

Foreningen Grønlandske Børn
København
Sommerlejr i Kullorsuaq for 300 - 450 lokale
deltagere med 7 internationale frivillige i
perioden 13. juli - o5. august 2020.
I 2020 afholder Grønlandske Børn igen sommercamp i Kullorsuaq, denne gang for hele
bygden. Kullorsuaq er Grønlands største
bygd, og ligger isoleret langt mod nord,
hvorfor der ikke kommer meget inspiration
udefra - hverken fra resten af Grønland eller fra udlandet.
I Kullorsuaq savner både børn, unge og voksne nye aktiviteter og udfordringer, hvilket
kan være med til at forme dem på længere
sigt. Kullorsuaq ligger langt mod nord, hvorfor midnatssolen om sommeren skinner på

150.000
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den lille bygd døgnet rundt. I de lyse nætter
vendes der om på nat og dag, og børn og
unge har ikke meget at tage sig til, i kedsomhed driver de rundt uden at vide, hvad
de skal tage sig til.

Gunver C. Justesen
København

Foreningen Grønlandske Børn
København
Sommerlejr i Qeqertarsuaq for mange lokale deltagere med 16 internationale frivillige
i perioden 29. juni - 28. juli 2020.
I 2020 afholder Grønlandske Børn blandt
andet sommercamp i Qeqertarsuaq, i det
nordlige Grønland.
Den lille by Qeqertarsuaq ligger på Diskoøen vest for Ilulissat, og er et helt særligt
sted. Diskoøen adskiller sig markant fra
resten af Nordgrønland ved de stejle røde
vulkanske fjelde, den vulkanske sorte
strand, basaltsøjlerne og de frodige områder med både varme kilder, orkideer og
kvan. Qeqertarsuaq og Diskoøen er målet
for mange turister, ikke mindst i sommerperioden. Men Qeqertarsuaq er også hjem
for 841 indbyggere. Det er her 207 børn
under 18 år vokser op, finder inspiration og
skaber deres drømme ud fra. Somrene hvor
skole, klubber og haller lukker, bliver ofte
lange og kedsommelige for byens børn og
unge. Derfor afholder Grønlandske Børn i
sommeren 2020 sommercamp i Qeqertarsuaq.

150.000

Naleraq Eugenius
Nuuk

Naleraq Eugenius & Fabrizio Barzanti
Nuuk
Uangara Timera, Tour del 2 til Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qaqortoq, Narsarsuaq, Narsaq og Nanortalik.
Med dette projekt går det ud på, at børn bliver mere åbne på en sund måde, med hensyn til følelser ved at bruge farver og skuespil som drivkræfter. Projektet går ud på, at
man skal reagere før der sker noget dårligt
eller overgreb finder sted, så børn får redskaber til at reagere imod, og de får muligheden for at modtage redskaber fra os. På
dén måde opnår vi, at børn kan sige fra tidligere.
Vi er nu i gang med at planlægge vores tur-
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né, og folkeskoler på kysten bliver kontaktet. Det gælder også de klasser i Nuuk, som
ikke blev inddraget tidligere.
Turnéen med Uangara Timera har vi delt op
i tre, så vi tilgodeser at klasser på folkeskoler får muligheden for at se forestillingen.
Denne gang skal vi på turné fra august til
oktober 2020 til: Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qaqortoq, Narsarsuaq, Narsaq og
Nanortalik.
På denne turné deltager Nukakkuluk Kreutzmann, Klaus Geisler og Hans-Ole Amossen. For turnéen og projektet er Naleraq
Eugenius og Fabrizio Barzanti ansvarlige og
styrende.

Camilla Høg
Nuuk

www.nunafonden.gl

Katuaq
Nuuk
Inuit Storytelling through Traditional Song
and Dance.
Formålet med projektet er at bevare og
styrke brugen af, traditionelle sange og
danse, samt at skabe en større samhørighed
med vores inuitfrænder mod vest. Projektet danner samtidig en flot og værdig afslutning på Katuaq strategiplan 2018 - 2020:
At styrke kulturelle oplevelser med inuit
traditioner og projekter, der styrker egen
kulturel identitet. Derudover også, at intensivere samarbejde med kulturorganisationer og kulturarrangører i Grønland og Canada.
Inuit har på tværs af landegrænser en fælles kulturarv, som er interessant at udforske og dele mellem inuitfolkene. Projektet
handler om, at dele forskellige måder at
fortælle historier på, gennem traditionel
dans og sang. Nogle fortællinger og udtryksformer ligner hinanden, mens andre er helt
forskellige. Der kan være en vis æresfrygt
forbundet med traditionel dans og sang, og
mange har ikke turdet at kaste sig ud i det,
men der er en stor interesse. Vi har for f.eks.
set at trommedansen går fået en opblomstring i de seneste år.
Formålet med projektet er, at holde liv i de
traditionelle sange og danse, der siger noget om vores kulturarv.
Formålet er også at folk mærker det på egen
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krop og udvikler dem, så de ikke forsvinder.
Folk fra forskellige inuitlande skal mødes og
dele deres måde at fortælle historier. Interesserede borgere i Nuuk, der har noget
med dans og sang at gøre kan deltage. Der
vil derudover være åbne optrædender for
befolkningen. Her får deltagerne i projektet
mulighed for at vise deres traditionelle
sange og danse, og der vil være en fælles
optræden, hvor alle bidrager med noget.
Arrangør er Katuaq i samarbejde med andre
foreninger og organisationer, der interesserer sig for emnet. Deltagere er udøvere af
traditionel dans og sang, der har til formål
at fortælle historier. Deltagerne skal være
fra Grønland, Canada, Alaska, Chukotka. Der
skal være minimum tre deltagere fra hvert
land. Økonomi hvor Katuaq fundraiser til
projektet og søger samarbejdspartnere,
f.eks. ambassader og fonde; tidspunkt i
august 2020 i Katuaq, med efterfølgende
mindre turné i Grønland.

Puk Draiby
København

●
●
●
●

www.nunafonden.gl

Peqatigiiffik Kalaallit Meerartai
Grønlandske Børn
Nuuk
Najorti - Det Grønlandske Børnebesidderkorps 2020.
Formålet med Najorti er at sikre, at børn og
unge bliver inddraget og hørt i egne socialsager. Reel inddragelse fordrer som minimum følgende:
at barnet får mulighed for at forberede sig
før mødet med sagsbehandleren
at der gives plads til barnets stemme ved
mødet med sagsbehandleren
at barnet løbende forstår, hvad der bliver
sagt til mødet med sagsbehandleren
at barnet forstår det videre forløb efter mødet med sagsbehandleren
Det kan børnebesidderen være med til at
sikre. Derfor mødes børnebesidderen med
barnet inden mødet med kommunen, og
gennem forskellige spørgeteknikker hjælper bisidderen med at blive klogere på eget
perspektiv. Børnebesidderen er i denne forbindelse neutral og har kun ét perspektiv,
og det er barnets. Til selve mødet med kommunen er det besidderens opgave at støtte
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barnet i at få fremlagt sit perspektiv og være talerør for barnet, hvis der er brug for
det. Ydermere skal besidderen også sikre,
at barnet løbende forstår, hva der bliver
sagt til mødet. Derfor mødes børnebesidderen også med barnet efter mødet med kommunen, og sikrer sig, at barnet kender til
det videre sagsforløb. Herefter kan besidderen hjælpe barnet med det videre forløb, fx
hvis der skal klages, eller hvis andre initiativer skal igangsættes.
Målgruppen er børn i alderen 8 - 17 år (23 år,
år hvis den unge er i efterværn), der har en
socialsag i kommunen. Det kan også være
børn og unge, der ønsker, at der igangsættes en socialsag.
I den kommende periode vi vi styrke samarbejde med sagsbehandlerne i kommunerne, således at sagsbehandlingen i højere
grad sker på barnets præmisser, og sikrer at
barnets perspektiv indtænkes som en naturlig del af sagsbehandlingen. Alle børn
skal i praksis have samme mulighed for at
få en børnebesidder, og derfor vil vi fortsat
udbrede ordningen og uddanne børnebesiddere, så det ikke er geografisk bestemt,
om man kan få en børnebesidder. I forbindelse med udbredelsen af ordningen, vil vi
også undersøge, hvordan vi kan få flere børn
med en socialsag til at gøre brug af ordningen.
Derfor har vi opsat følgende mål:
● Skabe et tættere samarbejde med sagsaktørerne i kommunen.
Gennem et tættere samarbejde med sagsaktørerne i kommunen, herunder sagsbehandlerne, fagcheferne samt forvaltningsdirektøren, vil vi forsøge at præge arbejdsgangen for den kommunale sagsbehandling. For tiden indtænkes reel børneinddragelse ikke i sagsbehandlingen, hvilket får
konsekvenser for det enkelte barn. Der ikke
kender sin ret til at få en besidder, og hvis
perspektiv ikke bliver taget alvorligt i beslutningsprocessen. Derfor vil vi udvikle en
model, der taler ind i sagsbehandlernes nuværende arbejdsgang, så børneinddragelse
og muligheden for at blive tilbudt en Najorti, bliver en inkorporeret del af denne.

www.nunafonden.gl

side 5 af 6 sider

nuna@fonden.gl

Bevillinger
offenliggjort
18. maj 2020

på ansøgninger
modtaget fra
december 2019 til marts 2020
alle på eller over 100.000,- kr.
Styrke opkvalificeringen af børnebesidderne.
I takt med at antallet af børnesager stiger,
bliver vi løbende klogere på, hvilke former
for opkvalificering og efteruddannelse vores besiddere har brug for. Derfor vil vi i den
kommende periode udvikle et efteruddannelsesmateriale, der tager afsæt i praktis og
børnebesidderens behov. På den måde sikrer vi en høj kvalitet af børnebesidningen,
og at vores bisiddere oplever sig klædt på
til at støtte børnene bedst muligt.
● Få børn til at søge hjælp og sætte ord på
deres ønsker.
Mange af de sager vi indtil videre har varetaget, er kommet i stand på opfordring af
sagsbehandlere. Men vi ved af erfaring, at
børnene får meget bedre forløb, når de selv
henvender sig til Najorti. Derfor vil vi fortsætte med at undersøge og udvikle forskellige metoder, som kan gøre det nemmere
for børn at henvende sig til Najorti. I forlængelse heraf vil vi også fortsætte med at
undersøge mere effektive måder at få børn
til at sætte ord på både ønsker og bekymringer for fremtiden.
Projektet omfavner ca. 80 børn og unge.
●

Sum af bevillinger i maj 2020 givet på ansøgninger
alle på eller over 100.000,- modtaget fra december 2019 til marts 2020:
1.230.500
↓
Denne opgørelsessum indgår i den separate opgørelse af bevillinger for hele 2020.
Bevillinger for kommende år indgår i opgørelsen for de respektive år.
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