Ansøgningsfristen er: 31.marts 2020
Efter 31. marts 2020 bevilges tilskud.

Ansøgningen sendes til: tapi@nanoq.gl

Skabelon F

Ansøgningsskema om driftstilskud
til TIDLIG INDSATS ARMARNGIVAT
Der kan ydes tilskud til drift af krisecentre. Tilskuddet kan udgøre op til 50 pct. af et krisecenters
driftsudgifter. Krisecentre defineres i denne sammenhæng som Krisecentre defineres i denne
sammenhæng som selvejende institutioner med egne bestyrelser, der har til formål at udgøre et
midlertidigt bosted for kvinder eller mænd, evt. ledsaget af børn, der har været udsat for vold,
trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
Der kan ydes tilskud på op til 50 % af de budgetterede driftsudgifter til krisecentre i henhold til
finanslovskonto 30.14.29 Indsatser med sociale formål.

Bilag der skal vedhæftes er følgende punkter:


Driftsbudget for 2020



Balance for 2019 & 2020



Årsberetning for 2019
Hvis der er ydet tilskud i 2019, skal Årsberetningen for 2019 indeholde:
- Beretning om årets gang
- Aktivitetstal og statistiske oversigter
- Årets budget og forbrug
- Målsætning og handlingsplan for næste års aktiviteter



Seneste godkendte årsregnskab
Hvis der er ydet tilskud i 2019, skal seneste godkendte årsregnskab være:
- Revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor, og revisorpåtegningen skal
være uden anmærkninger




Andet
Formålet er nyt, det gamle Selvejende institution Armarngivat er lukket, og
bygningerne er overgået til Kommuneqarfik Sermersooq (se bilag)

1. Ansøger
Institution:
Tidlig indsats Armarngivat
Adresse:
Postnummer og by:

Tasiilaq

Kommune:

Kommuneqarfik Sermersooq
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Kontaktperson:
(Navn)
Tlf.:
(Dir. nr. og mobil nr.)
E-mail:

Ansøgningen sendes til: tapi@nanoq.gl

Fagchef Lene Warwich
367795 / 287108
lewa@sermersooq.gl

2. Beskrivelse af aktivitet:
2a. Formål

Tidlig forebyggende indsats i Tasiilaq

Der er behov for nye initiativer i Tasiilaq. Initiativer der kan medvirke til at forebygge den store
udfordring med en alt for stor andel af børn og unge, der lever under svære vilkår præget af
omsorgssvigt i forskellig grad.
Børne og familieområdet er i fokus. På myndigheds- og behandlingsområdet er der igangsat
mange initiativer. Sideløbende med, at der arbejdes med disse, er der behov for at kigge på hele
forebyggelsesdelen.
Kan vi gøre noget for at vende denne udvikling? Der er tale om en kompleks situation, som kræver
at mange forskellige aktører arbejder tæt sammen, men også, at der udvikles nye og mere
tværfaglige initiativer.
Tidlig forebyggende indsats:
Hvorfor fokusere på tidlig indsats? Og hvorfor skal tidlig indsats være en del af tilbudsviften i
Tasiilaq?
At fokusere på den tidlige forebyggende sociale indsats giver god mening. Det kan betale sig, såvel
menneskeligt som økonomisk.
Der er store offentlige udgifter forbundet med livsforløb, som helt fra begyndelsen leves på
kanten af samfundet. Jo tidligere indsats jo større mulighed for at skabe positive forandringer og
høste det samfundsøkonomiske potentiale. Derfor må vi gentænke vore indsatser.
Hvad ved vi?
Vi ved fra mange undersøgelser, at udsatte børn og unges livsforløb adskiller sig fra den øvrige
befolkning på en række områder.
I skolen klarer børnene sig ofte dårligere både fagligt og socialt end deres kammerater, og de
opnår i gennemsnit et lavere uddannelsesniveau. De har større risiko for at blive anbragt uden for
hjemmet og for at få problemer med misbrug og en række andre psykiske udfordringer, der
kræver behandling. Samtidig vil en større andel af disse børn senere hen blive involveret i
kriminalitet. Ud over de menneskelige omkostninger for de berørte børn og unge, er der store
omkostninger for samfundet forbundet med disse livsforløb.
Tasiilaq:
Udviklingen i Tasiilaq bekræfter denne viden, hvorfor der er behov for at anskue arbejdet med
udsatte børn og unge med nye øjne, og langt mere differentieret.
Med hastigt stigende udgifter til anbragte børn og unge, er der tale om en uholdbar situation,
dette såvel økonomisk som menneskeligt, og med viden om, at der for en del børn og unges
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vedkommende er begrænset/tvivlsom effekt af fx anbringelse uden for eget hjem, bør der tænkes
nye tanker. Ikke dermed forstået at børn og unge ikke også fremadrettet kan og vil have behov
for at blive anbragt uden for eget hjem, det vil de, men der bør gøres seriøse overvejelser om,
hvordan vi bryder denne udvikling, hjælper og støtter børn, unge og familier i lokalområdet, og
kun anbringer der, hvor det er absolut påkrævet.
Menneskelige og økonomiske gevinster:
Tidlig forebyggende social indsats kan i mange tilfælde betale sig rent økonomisk. Analyser har
vist, at investeringer i tidlig indsats for udsatte børn giver et betydeligt økonomisk afkast til
samfundet, og at det er størst, når man sætter ind i børnenes tidlige leveår. Derefter falder det
markant med alderen (Heckmann, 2008). Det skyldes blandt andet, at der i børnenes tidlige leveår
er et ”window of opportunity” for udvikling af en række ikke-kognitive færdigheder, som gradvist
ændres med alderen. Disse færdigheder har betydning for, hvordan man senere vil kunne begå
sig i samfundet.

Forskningen viser endvidere, at man ved at observere udfordringer hos barnet i i de tidlige leveår,
og ved at iværksætte den rette indsats, kan forebygge en negativ udvikling i forhold til sundhed
og trivsel, sprog, motorik og adfærdsregulering.
Et tættere forældresamarbejde tidligt i barnets liv, vil ligeledes øge robustheden ved forældrene,
fordi de tidligt oplever at få faglig sparring og derved også oplever trygheden i samarbejdet med
de fagprofessionelle. Det vil bidrage til at almindeliggøre og styrke forældrerollen.
Med denne viden in mente, er der behov for et ændret fokus på, hvordan der arbejdes med
udsatte børn og unge og dermed det forebyggende arbejde i Tasiilaq. Området kalder på nye og
anderledes initiativer.
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2b. Målgruppe
Mødre hvor sundheds- og/eller socialområdet vurderer bekymring eller risiko for dårlig eller ringe
forældreevne.
Forældre med børn i alderen 0-3-år, som anses for at have brug for særlig støtte og guidning i
forældrerollen.
Mor-barn huset vil dels bestå af et døgntilbud til 2 mødre/barn samt 1 akutplads, dels et dagtilbud
til målgruppen. Åbningstiden vil være 8.00 – 20.00 i alle ugens dage.
Antal familier der vil kunne indskrives i tilbuddet, vil være afhængigt af de fysiske rammer. Fokus
vil være på dagbehandling.
Forældre er de primære omsorgsgivere for deres børn og skal ses som de vigtigste for barnets
trivsel, læring og udvikling. Derfor skal vi se på forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere.
Ved at udvikle den tidlige indsats gennem et tæt tværprofessionelt samarbejde, er vores ambition
at opspore de børn, der har behov for støtte på et så tidligt tidspunkt i problemudviklingen, så
der kan tilbydes virksom støtte før problemerne når at vokse sig store.
Gennem en tidlig indsats og en tidligere og åben dialog med forældrene, etableres og opnås en
tillidsfuld samarbejdsrelation. Netop denne samarbejdsrelation, skal åbne muligheden for, at
forældrenes og netværkets ressourcer kan komme i spil i en tidlig og forebyggende indsats, der
fremmer trivsel og gode udviklingsbetingelser for barnet.

2c. Målsætning og handlingsplan for næste års aktiviteter
Tidlig forbyggende indsats i Tasiilaq – ”mor-barn hus”.
Mor/barn hus:
Som en del af tilbudsviften, fremsættes et konkret projektforslag, hvor formålet er styrkelse af
den tidlige forebyggende indsats i form af etablering af et ”mor/(far) barn hus” beliggende i
Tasiilaq.
Det skal bemærkes, at der med dette notat, er tale om et foreløbigt og ikke tilendebragt oplæg.
Nærmere indhold udarbejdes af tværfaglig projektgruppe, der nedsættes snarest muligt,
Tilbuddet etableres i et tæt samarbejde mellem sundhedsområdet, dagtilbudbud og Børne og
Familieforvaltningen med forankring i sidstnævnte. Der vil ligeledes være tilknytning af en række
eksterne interessenter.
Mor-barn huset vil dels bestå af et døgntilbud til mor/barn, dels et dagtilbud til målgruppen.
Antal familier der vil kunne indskrives i tibuddet, vil være afhængigt af de fysiske rammer. Fokus
vil være på dagbehandling.
Formål:
Formålet med indsatsen er, at småbørn sikres en god og tryg start på livet ved, at barnets forældre
sikres omfattende støtte og vejledning i udførelsen og varetagelsen af forældreskabet. Dette via
tæt opfølgning og støtte fra sundheds-, pædagogisk- og socialfagligt personale med viden og
kompetencer i arbejdet.
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Sideløbende gives forældre mulighed for behandling/bearbejdning af traumer etc. som står i
vejen for udvikling af forældrekompetencer. Der tilbydes således både råd og vejledning samt
samtaler af terapeutisk karakter.
Tilbuddet fungerer som et dagtilbud, hvor forældre, - primært mor, visiteres med sit barn.
Gennem observationer og via praktisk og pædagogisk vejledning og guidning, vil mor få viden om
barnet og dets udviklingsmæssige behov og lære hvordan disse bedst muligt tilgodeses.
Der vil naturligt kunne tages udgangspunkt i diverse evidensbaserede forældreprogrammer.
Målgruppe:
Mødre hvor sundheds- og/eller socialområdet vurderer bekymring eller risiko for dårlig eller ringe
forældreevne.
Forældre med børn i alderen 0-3-år, som anses for at have brug for særlig støtte og guidning i
forældrerollen.
Organisering:
Tiltaget vil i starten etableres som et projekt, hvor der via indsatser og initiativer i forhold til
målgruppen, opsamles viden og erfaringer. Projektet forventes at resultere i et permanent tilbud
til småbørn og forældre i Tasiilaq.
Tilbuddet forankres i Børne- og familieforvaltningen og organiseres som projektgruppe hvor
Chefen for Forvaltningen Børn og Familie i Tasiilaq vil være overordnet ansvarlig for projektet.
Projektet understøttes af en tværfagligt sammensat projektgruppe bestående af:…………..
(sundhedspleje, dagtilbud, leder af BFC etc.)

3. Budget:
Budget post

Stykpris

Antal

Budget

Leder

700.000kr.

1stk.

700.000 kr.

Psykolog

700.000 kr.

1 stk.

700.000 kr.

Familievejledere

450.000 kr.

4 stk.

1.800.000 kr.

Værested Kuummiut

400.000 kr.

1 stk.

400.000 kr.

50.000 kr.

stk.

50.000 kr.

400.000 kr.

1 stk.

400.00 kr.

50.000 kr.

stk.

50.000 kr.

450.000 kr.

1 stk.

450.000 kr.

Drift Værested Kuummiut
Værested Kulusuk
Drift Værested Kulusuk
Vikar
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Varme, lys, kontor

300.000 kr.

stk.

300.000 kr.

Kost, bleer mv.

400.000 kr.

stk.

400.000 kr.

Post

kr.

stk.

kr.

Post

kr.

stk.

kr.

Post

kr.

stk.

kr.

Post

kr.

stk.

kr.

Total

5.250.000 kr.

Ansøgt beløb hos IASS

2.125.000 kr.

Ansøgt om tilskud fra anden side

kr.

Ansøgningsfristen er: 31.martss 2020.
Efter 31.marts 2020 bevilges tilskud.
Ansøgning sendes til:
Socialstyrelsen
P.H. Lundsteensvej 2
P.O. Box 1755
3900 Nuuk
E-mail: tapi@nanoq.gl

Dato:

Underskrift:
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27.marts 2020
Martha Lund Olsen
Chef/leder
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