Bevillinger
offentliggjort
30. september 2021

på ansøgninger modtaget alene i
august 2021
alle på under 100.000,- kr.

emner:

ansøger / ansøgt for / formål - projekt:

bevillingssum:

Ansøger:

Karen Petersen
Qasigiannguit

Ansøgt for:

Juunarsip Atuarfia, 9. kl.
Qasigiannguit

Formål /
Projekt:

Studietur til Nuuk for 9 elever med 2 ledsagere i perioden o7. - 17.
oktober 2021.

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

Neriuffiit Kattuffiat
Nuuk

Formål:
Projekt:

Landsindsamling 2021, midler til at hjælpe pårørende.
Fondens bidrag til årsindsamling 2021 til det gode formål: At samle
midler til at give hjælp til pårørende til kræftramte. En kræftramt
bliver hjulpet, men ægtefæller, samlevende og børn bliver også
hårdt ramt, men det er meget småt med hjælpen, økonomisk såvel
som lægefagligt, for eksempel psykologhjælp.
Landsindsamlingen vil resultere i, at der sættes fokus på mere hjælp
til pårørende.

Ansøger:

Magnus Larsen
Nuuk

Ansøgt for:

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk

Formål /
Projekt:

Udgivelse af bogen 'Isertukkanik alakkaamasallit' af Magnus Larsen,
bogen udgives via forlaget Maanuup Atuakkiorfia.
Bevillingen må alene anvendes til trykning (mangfoldiggørelsen) af
bogen.
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Bevillinger
offentliggjort
30. september 2021

på ansøgninger modtaget alene i
august 2021
alle på under 100.000,- kr.

emner:

ansøger / ansøgt for / formål - projekt:

bevillingssum:

Ansøger:

Line Poulsen
Nuuk

Ansøgt for:

Ernisussiortut Kattuffiat (EK) - Den grønlandske Jordemoderforening
Nuuk

Formål /
Projekt:

Støtte til event 'At rejse for at føde - hvor er min familie? Konsekvenser af adskillelse af familierne i forbindelse med fødsel'
Ernisussiortut Kattuffiat (EK) inviterer til konference for at sætte fokus på vigtigheden af at familien er samlet når et nyt familiemedlem
skal fødes. Således har vi, i anledning af at WHO har udnævnt 2020
til at være 'Year of the Nurse and the Midwife', grebet chancen og
holder en konferende for både medlemmer, tværfaglige samarbejdspartnere og andre interessenter. Fokus er at tydeliggøre de
konsekvenser, det har for den tidlige tilknytning og forældreskabet,
når man adskiller familierne den sidste del af graviditeten, under
fødslen og de første dage efter fødslen.
Vi har sigtet højt og formået at få psykolog, ph.d. og klinisk specialist, Svend Aage Madsen til at deltage med sine oplæg om mænd
som fædre, forældreskab og tilknytningen mellem børn og forældre
samt psykolog, Henrik Dybvad Larsen med oplæg om den prænatale
og perinatale psykologis perspektiv på at rejse for at føde. Derudover vil der være oplæg fra jordemoder og ph.d. Ruth Montgomery
Andersen om UNICEF om børns rettigheder og en uddybning af
hvorfor det er så vigtigt at MANU er blevet indført og prioriteres i
Grønland.
100 forventes at deltage i projektet.
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Bevillinger
offentliggjort
30. september 2021

på ansøgninger modtaget alene i
august 2021
alle på under 100.000,- kr.

emner:

ansøger / ansøgt for / formål - projekt:

Ansøger:

Helga Nielsen
Qaqortoq

Ansøgt for:

Helga Nielsen
Qaqortoq

Formål:
Projekt:

På kolonitur med børn.
Jeg er i samarbejde med forældre til børn med autisme og ADHD,
som sidste år lavede gentagende kriminalitet gået i gang med et
projekt som en kolonitur.
Børn som er unge drengebørn begår gentagende gange kriminalitet,
hærværk, tyveri og sniffer stoffer har godt af at komme på kolonitur.
De skal prøve at fiske og fangst. Gå en tur i fjeldet, og skal på fiskeri
og bruge kroppen for at gøre det.
Baggrund:
Det er målet at børn som er unge og som socialforvaltningen og skolesystemet har under vingerne kan komme lidt væk.
Og børn som ikke har mulighed for at komme væk fra byen eller
bygden får mulighed for at komme lidt væk.
Formål:
Børn som er unge som begår overtrædelser i byer og bygder kommer
på kolonitur er målet, så de under kolonituren kan få ordentlig
mundtlig vejledning til at vælge en bedre vej.
Forældre som har udvist frivillig interesse kan komme med. Helga
står for børneattester. Helga Nielsen er også projektleder.
Resumé af projektet:
Børn som er unge er i aldersgruppen 12 - 13 år som har udvist interesse for kriminalitet i byer og bygder kommer på kolonitur.
Og disse børn er kendte for at lide af autisme og ADHD.
Vi rejser med de unge på kolonitur, så de i sommertiden får ændret
deres omgivelser. På den måde kommer de unge i naturen, i stille og
rolige omgivelser, hvor de kan få fortalt at deres vej med kriminalitet ikke er et fornuftigt valg. Under kolonituren får de forklaret hvad
henvendelsesrammen Tusaannga er for noget.
Hvis de efter folkeskolen skulle vælge at blive fanger hvad de skal
være forberedt på og de må og skal prøve at fiske, i hvert fald prøve
noget nyt.
En forældre som er fanger kommer med, forældre med interesse i
sagen og frivilligt arbejde kommer også med. Alle deltagere skal
fremvise en børneattest.

Sum af bevillinger i september 2021
givet på ansøgninger modtaget i august 2021:

bevillingssum:

40.000

↓

167.000

Denne opgørelsessum indgår i den separate opgørelse af bevillinger for hele 2021.
Bevillinger for kommende år indgår i opgørelsen for de respektive år.
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