Årsberetning 2019
Børne- og Familiecenter, Paamiut

Indhold
Indledning..........................................................................................................................................................3
Organisation ......................................................................................................................................................3
Ledelse...............................................................................................................................................................4
Sygefravær.........................................................................................................................................................4
Tilbudsbeskrivelse .............................................................................................................................................4
Børne- og Familiecenter ................................................................................................................................4
Børne- og ungekonsulent ..............................................................................................................................5
Forebyggelseskonsulent ................................................................................................................................5
Krisecenter.....................................................................................................................................................6
Økonomi og administration...............................................................................................................................6
Ansøgning til Selvstyret .....................................................................................................................................6
Rejser i 2019 ......................................................................................................................................................6
Statistiske oversigter .........................................................................................................................................7

Side 2 af 7

Indledning
Årsberetningen beskriver institutionens aktiviteter i 2019 med aktivitetstal og oplysninger om
institutionens ansatte.

Organisation
Børne- og Familiecenter Tilioq Paamiut huser Børne- og Familiecenter, Krisecenter, en børne- og
ungekonsulent samt en forebyggelseskonsulent.
Børne- og Familiecenter
Stillingsbetegnelse

Normering

Besatte stillinger

Afdelingsleder

1

1

Halvdagsansat i hhv.

1

1

Børne- og ungekonsulent

1

1

Forebyggelseskonsulent

1

1

Familievejleder

2

0

I alt

6

4

Krisecenter og Børne- og
Familiecenteret

Stillinger fratrådt i 2019
Familievejleder, 31. juli.
Børne- og ungekonsulent, 15. juli 2019.
Krisecentermedarbejder, 31. august 2019.

Besatte stillinger i 2019
Afdelingsleder, 1. januar 2019.
Familievejleder, 1. maj 2019.
Børne- og ungekonsulent, 1. juli 2019 + igen 1. okt. 2019.
Halvdagsmedarbejder i Krisecenteret/halvdagsmedhjælper i Børne- og Familiecenteret, 16. sept.
2019.
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Ledelse
Ledelsen består af Afdelingslederen på BFC. Kontakt med fagchefen i Forvaltning for Børn og
Familie sker via telefonmøder hver tirsdag eller efter behov.

Sygefravær
I 2019 har én medarbejder været på et længere varende orlov.
Medarbejderne er generelt stabile, og der er ikke problemer med sygedage blandt medarbejderne.

Tilbudsbeskrivelse
I dette afsnit beskrives de forskellige tilbud under Børne- og Familiecenteret i Paamiut.

Børne- og Familiecenter
Familiecenteret i Paamiut er placeret på Orthorsuup aqqutaa B-681.

Om mandagen er der åben, anonym rådgivning for alle forældre med børn i Paamiut i tidsrummet
kl. 10.00-14.00.
Om tirsdagen afholdes MANU for gravide.
Om torsdagen er der åbent for kvinder med børn kl. 19.00.
Om lørdagen afholdes der familiecafé kl. 12.00-16.00.

Foruden ovenstående tilbud er Børne- og Familiecenteret med i kommunens kriseberedskab.
BFC Paamiut samarbejder med BFC Nuuk i forhold til at kunne tilbyde psykologsamtaler til
visiterede borgere. En psykolog, som er ansat i BFC Nuuk, var i løbet af 2019 i Paamiut tre gange.
Foruden psykologsamtaler har den tilrejsende psykolog bistået den åbne, anonyme rådgivning med
afholdelse af samtaler. Endvidere har BFC Paamiut i løbet af 2019 samarbejdet med BFC Nuuk om
familieudviklingskurser; modul 1 og 2 blev afhold i 2019.

Tidlig indsats har ikke været oppe at køre i 2019 pga. en misforståelse med sundhedsvæsenet.

Antal klienter 2019: 12 visterede familier
Det opleves sommetider som en udfordring at arbejde med de visiterede familier, fordi flere af
forældrene er brugere af alkohol og/eller andre rusmidler.
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Børne- og ungekonsulent
Da stillingen som børne- og ungekonsulent er ny har fokus i 2019 været at arbejde med
struktureringen af arbejdsgangen.

Fra stillingen blev besat i oktober 2019 har børne- og ungekonsulenten arbejdet med følgende:
-

Udarbejde plakater med fokus på at modarbejde mobning

-

Udarbejde plakater om færdselslove – oplysningsarbejde

-

Fremlæggelse i Ungdomsklubben Kalaaleq om livet efter folkeskolen

-

Foretage samtaler til åben, anonym rådgivning hver mandag

-

Opstart af klub i Arsuk i samarbejde med forebyggelseskonsulenten

-

Rådgive unge ift. at lave musikkonkurrencer

-

Rådgivning af unge mennesker, som er visiteret – samt at lave aktiviteter med disse alt efter
vedkommendes interesser

-

Arrangere arrangementer; f.eks. skitur for familier og et cykelarrangement

Forebyggelseskonsulent
Forebyggelseskonsulenten skal som koordinator arbejde sammen med forebyggelsesudvalget og
arbejde efter en årsplan.
I 2019 har forebyggelseskonsulenten arbejdet med følgende:
-

Markering af godkendte dage

-

Uge 18

-

Mærkedag for selvmord – 10. september

-

Oplæg om Majoriaq, Sømandsskolen og om Piorsaavik

-

Mødeindkaldelser til møder i forebyggelsesudvalget

-

Finde samarbejdspartnere til at lave arrangementer for globale mærkedage

-

Indledning af arbejdet for at starte en klub i Arsuk og at finde samarbejdspartnere

-

Høring af Bygderådet i Arsuk for at høre, hvad der er brug for ift. forebyggelsesarbejdet

-

Forebyggelsesoplysning i samarbejde med Sømandsskolen

-

Lørdagsarranngementer - familiecaféen

- Visitering af misbrugere
-

Agere nøgleperson for misbrugere

- Foretage samtaler til åben, anonym rådgivning hver mandag
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-

Arrangere arrangementer: Løbsarrangement i samarbejde med foreningerne i byen samt
fokus på sund mad som en del af et sportsarrangement

-

Samarbejde med mandegruppen

Desuden skal forebyggelseskonsulenten kunne tage vagter i Krisecenteret, hvis det er nødvendigt.
Forebyggelseskonsulenten er desuden en del af kommunens kriseberedskab.

Krisecenter
Krisecenteret fungerer som midlertidig bopæl for kvinder, der udsættes for fysisk og/eller psykisk
vold. Kvinderne kan bo på krisecenteret op til 3 måneder.
Halvdagsmedarbejderen og BFC’s afdelingsleder i Tilioq kan tilkaldes som vagter.
Krisecenteret har 8 sengepladser delt på 2 værelser.
Der er tilbud om samtaler til de kriseramte.

Klienter 2019: Krisecenteret er i 2019 brugt 178 gange, brugerne er 4 kvinder og 9 børn.

Økonomi og administration
Det har været en udfordring at styre de økonomiske dispositioner i 2019. Dette skyldes for det
første regninger, der er sendt til BFC, men som ikke vedkommer BFC. For det andet skyldes det
manglede viden om systemet AX.

Der blev i 2019 brugt en del ressourcer i form af tid og midler på afholdelse af familiecaféer.

Ansøgning til Selvstyret
I december 2019 blev der ansøgt om midler til mindre de bemidledes julearrangement.
Ansøgningen blev godkendt.

Rejser i 2019
I 2019 besøgte en medarbejder og lederen af BFC landsdækkende krisecenter i Qeqertarsuaq for at
høre om deres arbejde.
I juni 2019 deltog lederen af BFC og en familievejleder i et kursus om seksuel misbrugte børn i
Nuuk.
I december 2019 deltog lederen af BFC i et kursus om seksuel misbrug i Danmark.
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Statistiske oversigter
Åben anonym rådgivning
BFC Paamiut 2019
Henvendelsesårsager
Selvmordstanker
Flytte hjemmefra
Bekymring om familiemedlem
Angst
Depression
Kommunikationsvanskelighed
Stress
Seksualitets- og pubertetsvejledning
Samlivsproblemer
Alkoholmisbrug
Boligsituation
Seksuelle overgreb og voldtægt
Tilflytter til byen
Økonomiske vanskeligheder
Psykisk sårbarhed og ustabilitet
Arbejdsløshed
Selvmordsforsøg
Sorg i forbindelse med en dødsfald
Manglende selvtillid
Verbale krænkelser
Psykisk vold
Fysisk vold
Rusmiddelafhængighed (hash)
Ensomhed
Omsorgssvigt
Mobning
Konflikter i form af skænderier
Separation

Antal
13
5
3
7
7
7
5
3
16
5
3
5
3
3
6
6
1
1
4
2
5
8
1
1
1
1
3
1

Kritiske traumer

1

Fysisk sygdom
Henvendelser i alt*

1
51

*Den åbne anonyme rådgivning har i 2019 haft 51 henvendelser. Hver enkelt samtale kan sagtens berøre flere
henvendelsesårsager, hvorfor antal henvendelsessårsager ikke stemmer overens med antallet af henvendelser.
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