Nammineersinnaaneq
Inuusuttuuit inersimasumik tapersersorneqarnissamik ikiorneqarnissamillu pisariaqartitsisoq?

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Sociale Anliggender

Nammineq initaaleruit angajoqqaarsiatit paaqqinniffilluunniit najorsimasat pulaarsinnaavigit?
Kiffaanngissuseq akisussaassuseqarnerlu misigaajuk – taamaakkaluartoq angerlarlutit
nuannisaarlusi nereqatigiillusi imaluunniit errorsinermilluunniit ikiorneqarsinnaallutit.
“Imminut naalagaaffigineq” ajunngilaq, isumatusaarneruvorli inoqateqaruit tapersersuillutillu
ilinnut ikiuussinnaasunik attaveqarneq.
Pissutsit nutaat pillugit oqaloqateqarnissannik pisariaqartitsiinnarpilluunniit?
Ilinnialernissamut suliffissarsiornissamulluunniit siunnersorneqarnissannik pisariaqartitsivit?

At klare sig selv
Er du ung og har du brug for støtte eller hjælp fra voksne?
Skal du flytte, kan du fortsætte med at komme hos din plejefamilie eller institution?
Kan du føle friheden og ansvarsfølelsen – men at du kan komme hjem og få en hyggelig middag
eller hjælp til at vaske tøj.
Det er fint at være “sin egen herre”, men det er også klogt at have andre mennesker
som kan støtte og hjælpe dig.
Eller har du bare brug for at snakke om hvordan du har det i din nye tilværelse.
Har du brug for støtte og vejledning til at starte en uddannelse eller søge job.

Peqataaniaraanni nalunaarfissaq ulloq
kingulleq 1. november 2010.

Tilmeldingsfristen
er den 1. november 2010.

Peqataaniarluni nalunaarneq uunga pissaaq:

Tilmelding sker til:

Andu S. Olsen
Postboks 260
3900 Nuuk
Fax nr. 34 66 66
imal. e-mail andu@nanoq.gl.

Andu S. Olsen
Postboks 260
3900 Nuuk
Fax nr. 34 66 66
eller e-mail andu@nanoq.gl.

Apeqqutissaqaruit Andu-mut sianerit oqarasuaammut 34 66 42.

Spørgsmål kan rettes til Andu på tel. 34 66 42.

pissaaq, peqataasussat atii, suliffiup adressia
imaluuniit e-mail nalunaarutigalugit, rejseplan billit
aamma program nassiunneqarsinnaaniassammata.
Peqataasussamiit kingusinnerusukkut allanngortitsisoqarpat, qaavatigut aningaasartuutit sulisitsisumit
akilerneqassapput.

ved deltagers navn, adresse på arbejdsplads eller
e-mail adresse for tilsendelse af rejseplan, billet og
program. Senere ændringer fra deltagerne som afstedkommer merudgift afholdes af arbejdsgiver.

Qaaqqusissut
Invitation

Meeqqanut inuusuttunullu suliani
suliniuteqareernermi malinnaaneq

Qaaqqusissut

Suliniuteqareernermi malinaasarneq pillugu isumasioqatigiinnissamut 23.- 24. november 2010
Ilulissani Arctic Hotelimi pisussamut qaaqqusissut.
Isumasioqatigiinnermi suliniuteqareernermi
malinnaasarneq ikiorsiissutitut qanoq atorneqarsinnaanersoq sammineqassaaq.
Suliniuteqareernermi malinnaanermi inuusuttut assersuutigalugu ilaqutariinni paarsisartuni
imaluunniit ulloq unnuarlu paaqqinniffimmi
alliartorsimasut atuarfimmi ingerlaqqinnissaminnut, suliffimmik misiliinermut sulilernerminnullu
tapersersorneqarnissaat qulakkeerneqassaaq.
Inuusuttuttaaq attaveqarniarnerminni inooqati
giinnermilu attaveqalernissaminnut aamma ani
ngaasaqarneq pillugu siunnersorneqarnissaminnik
pisariaqartitsisinnaasarput.
Isumasioqatigiinneq kommuninut sammititaavoq;
pineqarlutik pisortat isumaginninnermilu ataatsimiititaliat siulittaasui, ilaqutariinnut paarsisartunut
siunnersortit aamma sulianik ingerlatsisut. Ulloq
unnuarlu paaqqinniffinniit; pisortat perorsaasullu.
Ilaqutariinnik paarsisartut peqatigiiffianniit sinniisut. Piareersarfinniit sinniisut.
2008-mi Nuummi Nordisk Konference om Familiemut nalunaarummut ilassummi atuarneqarsinnaavoq, inuusuttunik arlalinnik assersuutissaqartoq,
ilaqutariinnit paarsisartunit qimagukkaangamik
nammineersinnaasanngitsut. Ilaatigut ilaat
ajornartorsiuteqalersarput, ilinniarnerminnik
naammassinninngitsoortarlutik. Tamaat ataatsimut isigalugu meeqqat inuusuttullu ilaqutariinnut
paarsisartunut imaluunniit ulloq unnuarlu paaqqinniffinnut inissinneqarsimasut, inissinneqarnerat
sioqqullugu ajoquserneqareersimasarput, 18-nik
ukioqalereeraluarnermiluunniit ikiorneqarnissamik
pisariaqartitsinermik kinguneqartartumik.
Kisianni misilittakkat takutippaat suliniuteqareer
nermi malinnaanermik periarfissaq tamakkiisumik
Kalaallit Nunaanni atorneqanngitsoq. Taamaammat
meeqqanut inuusuttunullu tunngasuni suliniuteqa
reernermi malinnaaneq qanoq atorsinnaavarput?
Qanoq iliornikkut meeqqanik inuusuttunillu
suliniuteqareernermi malinnaaneq siammartersinnaavarput?
Tamanna tunngavigalugu Isumaginninnermut
Naalakkersuisoqarfiup kissaatigaa sulinermi
peqataasut tamaneersut, sulinerminnut atatillugu
meeqqanut inuusuttunullu tunngasunik suliaqartar-

tut katersussallugit. Isumasioqatigiinnermi
pingaarnertut siunertaavoq suliniuteqareernermi
malinnaasarnerup atornissaa paasinarsassallugu.
Isumasioqatigiinneq ilinniarsimasut sulinermi
peqataasut siumut isigisumik isumassarsiorfigisinnaavaat, ikiuutissanik periarfissanillu misilittakka
nik avitseqatigiinnikkut, Norgemi Danmarkimilu
ilisimasat nutaat misilittakkallu tunngavigalugit.

Isumasioqatigiinneq kommunit suliniuteqareernermi
malinnaasarnermik atuinerannik nukittorsaanissa
mik politikkikkut kissaateqarnermik aallaaveqarpoq, meeqqanik inuusuttunillu suliniuteqareernermi
malinnaanermik ingerlatseqataasinnaasunut, sulinermi peqataasunit periarfissat pillugit eqqartueqatiginerisigut. Isumasioqatigiinnermi peqataasussat
ilanngussassaannut tamanna eqqarsaatigillaqqunarpoq.
Isumasioqatigiinnermi saqqummiisussat pissanganartut arlallit naapinneqarsinnaassapput, aammattaaq isumassarsianik ilisimasanillu suleqatigiiaani
ilinniarsimasunik allanik avitseqatigiittoqartarnissaa periarfissaavoq. Suleqatigeeqarnissaanik
siunertarineqarpoq suliniuteqareernermi malinnaasarnermut tunngasunik annertusaanissamut
isumassarsiornissaq.
Isumasioqatigiinnermi toqqaannartumik nutserisoqassaaq. Aaqqissuussat naggataarnersiorluni
hotelimi nereqatigiinnermik naggaserneqassaaq
Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfiup
peqataasussat angalanerat ineqarnerallu akilissavai
aamma isumasioqatigiinnerup nalaani nerisaqarneq.
Nerisaqarneq isumasioqatigiinneq sioqqullugu
kingornalu kiisalu ullormusiat sulisitsisumit akilerneqassapput.
Pilersaarut piffissami qaninnermi nassiunneqarumaarpoq.
Peqataalluarisi

Efterværn i børn og unge sager
Invitation til seminar om efterværn d. 23.- 24. november 2010 i Arctic Hotel i Ilulissat.

Invitation

Temaet for seminaret omhandler hvordan efterværn
kan bruges som hjælpeforanstaltning.
Efterværn skal sikre, at unge mennesker, der eksempelvis vokser op i plejefamilier eller døgninstitution
kan få støtte i forbindelse med videre skolegang,
praktikplads og arbejde. De unge kan desuden have
behov for støtte i forbindelse med at skabe netværk
og sociale kontakter og rådgivning om økonomi mv.
Seminaret er tiltænkt kommunerne; herunder chefer
og socialudvalgsformand, plejefamiliekonsulenter
og sagsbehandlere. Fra døgninstitutionsområdet;
forstandere og pædagoger. Repræsentanter fra
plejefamilieforeninger. Repræsentanter fra Piareersarfiit.

På seminaret vil der være mulighed for at møde en
række spændende oplægsholdere, ligesom der vil
være mulighed for at udveksle ideer og viden med
andre fagpersoner i arbejdsgrupper. Hensigten
med arbejdsgrupperne er at skabe nye ideer til en
forstærket indsats og udbrede viden og ideer om
efterværn.
Der vil være simultan tolkning under seminaret.
Arrangementet vil blive sluttet af med en afslut
ningsmiddag på hotellet.
Departementet for Sociale Anliggender betaler for
rejseog opholdsudgifter for deltagerne, samt kost
under afholdelse af seminaret. Kost før og efter
seminaret samt dagpenge betales af arbejdsgiveren.

I et tillæg til rapporten fra Nordisk Konference om
Familiepleje i Nuuk fra 2008 kan man læse, at der
findes flere eksempler på unge, som ikke er i stand
til at klare sig selvstændigt efter at have for ladt
deres plejefamilie. Blandt andet får nogle problemer,
så de ikke kan fuldføre deres uddannelse. I det hele
taget har mange anbragte børn og unge i plejefamilier og på døgninstitutioner pådraget sig skader før
anbringelsen, der medfører et behov for støtte og
hjælp udover 18-års-alderen.
Men erfaringer siger at efterværn som en mulighed
ikke benyttes optimalt i Grønland. Så hvordan kan vi
bruge efterværn på børn og unge området? Hvordan
kan vi udbrede brugen af efterværn for vor børn og
unge?
På den baggrund ønsker Departementet for Sociale
Anliggender at samle et bredt udsnit af aktører, der
i deres virke som fagpersoner har berøring med børn
og unge. Det overordnede formål med seminaret er
at anskueliggøre brugen af efterværn. Fremadrettet
skal seminaret bruges til at inspirere såvel fagpersoner og aktører til at finde tiltag og muligheder på
grundlag af, udveksling af erfaringer, ny viden og
erfaringer fra Norge og Danmark.
Seminaret tager afsæt i et politisk ønske om at styr
ke kommunernes brug af efterværn ved at drøfte
muligheder med aktørerne, dvs. dem der kan være
med til at udføre efterværn for vor børn og unge.
Deltagere ved seminaret bedes derfor medtænke
dette aspekt i deres bidrag.

Program vil blive eftersendt snarest muligt.
Vel mødt!

