Årsberetning

Årsberetning 2015
Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu
Den Selvejende Institution IMP

Årsberetning

Oplysninger om Institutioner:
Den Selvejende Institution IMP
Ilivinnguaq 3
3900 Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq
Kontakt person: Martha K. Olsen
Telefon: +299 31 27 33 mobil +299 54 86 01
E-mail: imp@imp.gl

Døgninstitutionens Profil og fysiske rammer:
Ressourcer:

Navn: IMP Vittu
Adresse: Inspektørbakken
Postnummer: 3900

By: Nuuk

Boligareal: 200 m2

Pladser: 6

Personale: 8

Formål: Nyankomne / krævende

Psykolog: ja

Type: Indslugsning

IMP Vittu - Udslusning i Nuuk er at betragte som en afdeling af IMP
Nuuk. I lighed med hovedafdelingen i Qeqqa, vil personalet i
samarbejde med beboerne forestå for den daglige aktivitet for
planlægning for den enkelte dag, der i stor udstrækning ligner
dagligdagen i hovedafdelingen. IMP Vittu har primært til formål at
udsluse beboere der har været igennem et ophold på IMP. Det
pædagogiske arbejde er lagt mere hen på udøvelse af idrætsaktiviteter,
samt integration i samfundet med henblik på udslusning, derfor er der
lagt en del jobtræning med i arbejdet.
Huset : Huset er med 2 etager. Stueetagen er der køkken, spisestue,
samt en dejlig stor stue med plads til mange aktiviteter såsom computer,
spil, fjernsyn og afslapning.

Årsberetning

Ressourcer (fortsat)
Navn: IMP Kuunnguaq Illu
Adresse: Godthåbsfjorden
Postnummer: 3900

Type: Hytte

Boligareal: 210 m2

Pladser: 4

Personale: 2

Formål: Mest krævende

Psykolog: ja

Type: Indslugsning

Hytten anvendes det meste af året primært til afdækning af
nyindskrevne børn og unge. I sommermånederne anvendes hytten flittigt
af alle afdelingerne til sommerlejr og som base for fiskeri og fangst ture.
Huset i Kuunnguaq er ikke at betragte som en sommerhytte for IMP,
men er en integreret del af IMP’s arbejde. Huset anvendes i stor
udstrækning til psykisk og fysisk træning for beboerne, hvor hovedparten
af aktiviteterne er lagt i naturen. Bygningen kan anvendes helårligt, med
tiden ønskes afdelingen godkendt med 4 normerede pladser.

Navn: IMP Nuuk
Adresse: Ilivinnguaq 3
Postnummer: 3900

By: Nuuk

Boligareal: 185 m2

Pladser: 7

Personale: 8

Formål: Nyankomne / krævende

Psykolog: ja

Type: Indslugsning

IMP Qeqqa - i Nuuk er at betragte som en afdeling af IMP Nuuk. I lighed
med hovedafdelingen i Qeqqa, vil personalet i samarbejde med
beboerne forestå for den daglige aktivitet for planlægning for den
enkelte dag, der i stor udstrækning ligner dagligdagen
i hovedafdelingen. Det pædagogiske arbejde er lagt mere hen på
udøvelse af idrætsaktiviteter,
Huset : Huset er med 2 etager. Stueetagen er der køkken, spisestue,
samt en dejlig stor stue med plads til mange aktiviteter såsom computer,
spil, fjernsyn og afslapning.

Årsberetning

Døgninstitutionens Profil og fysiske rammer:
Formål med døgninstitution:

I medfør af Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, skal
døgninstitutioner for børn og unge, herunder selvejende døgninstitutioner, årligt udarbejde en
årsberetning til Selvstyret.
Nærværende årsberetning er fra den selvejende døgninstitution IMP.
IMP er en forkortelse af ”Inuuneq, Meeraq Pinngortitarlu”
og betyder Livet, Barnet og Naturen.
IMP er en selvejende institution og blev etableret
1. november 2005 og drives af parret Martha og Nikolaj Olsen.
Den selvejende døgninstitution IMP, har 2 afdelinger i Nuuk, IMP Vittu og IMP Qeqqa IMP
Kuunnguaq ind i Nuuk fjorden. Vi har ellers regne med at lukket helt Kuunnguaq men vi har
genåben pga. det har været nødvendigt. Og vi regner med Kuunnguaq skal bruge i hele året.
IMP’s administration er i Nuuk.
IMP har et fartøj, som ud over fiskeri og jagtture for dem der ikke går i skole, skal bruges til at
transportere beboere til sommerhytten, samt transportere sommerudstyr til hytten.
IMP arbejder med barnet i centrum i henhold til lovgivningsmæssige rammer, FN’s konvention om
børns rettigheder, tværfaglighed samt generel lovgivning om hjælp til børn og unge.

Mål:

Målgruppen er omsorgssvigtede børn og unge, men ikke hårdt kriminelle eller handicappede. Mht.
sidstnævnte gruppe, har det været svært at samarbejde med kommunerne pga. at kommunerne,
som nævnt, i mange tilfælde ikke laver handleplaner eller handler ude fra de test der bliver
foretaget af IMP’s samarbejdspartnere. De test som bliver foretaget af barnet eller den unge, er
test mhp. mulig opfattelse i handicapforordningen, men som ikke bliver ført ud i livet fra
kommunernes side.

Årsberetning

Visioner:

Derfor er det IMP’s vision, at arbejde for et bedre samarbejde mellem IMP og kommunerne, så der
gennem samarbejde skal handling til gavn for børn og unge, som de har ret til.
IMP har planer om, at oprette en afdeling i Østgrønland med 4 beboere. Arbejdet omkring
oprettelsen er i gang og vil fortsætte i 2016.
Derudover har der være gåture i naturen, fjeldture, lange ture med overnatning, overlevelsesture,
cykelløb, svømning og motion.
Sommerferie har der Danmark skal være fra d. 15. juli til d. 5. august
Strukturændring i afdelingerne er planlagt således, at der er 1 der skal stå for Vittu og 1 for Qeqqa,
samt er udviklingskonsulentstillingen, kontorchefstillingen.

Fysiske rammer:

IMP har faste fysiske ramme.
For eksempel, fra morgen af er der faste rammer som personale / børn skal følge med.
Dagsprogram for børn. Dagsprogram indeholde at, man fra morgen er der ramme, hygiejniske,
spisning, overtøj, skoleting, lektier, aktivitet, madlavning , pligter, børnemøder, dagbøgerne,
rapport, pædagogiske dage, og forskellige rammer når der uden for hjemme.
Og IMP har faste kultur af mange forskellige emne for eks. Rygning, alkohol og andre ting.

Årsberetning

Pædagogiske metoder og aktiviteter:

I IMP arbejdes der med omsorgssvigtede børn og unge, der er blevet udsat for psykisk og fysisk
omsorgssvigt af deres omsorgsgivere. Men udover omsorgssvigtede børn og unge, ser vi tit, at der
blandt børn og unge, som bliver anbragt i IMP, er børn med mulige psykiske handicaps, som f.eks.
ADHD og autismerelaterede symptomer, så man skal få klarhed om. Derfor henvises de til deres
respektive kommuner/sagsbehandlere, hvor der anmodes om, at der skal findes en egnet
anbringelsessted til vedkommende, så de får den bedst mulige behandling så tidligst som muligt,
når det er afklaret, at vedkommende er diagnosticeret med ADHD eller Autisme. Men det skal
siges, at det ikke altid er nemt at samarbejde med kommunerne om det pga. manglende handling
og tiltag fra kommunernes side, så IMP gør altid sit bedste og rykker hele tiden for handling.
Samt er næsten alle beboerne seksuelt krænkede børn og unge, dette uanset om man er fra
Østkysten eller Vestkysten og i den forbindelse har alle børn og unge, mulighed for samtaler med
en ekstern konsulent eller psykolog Ruth Blytmann.
Målsætningen i IMP er, at give beboerne omsorg, tryghed og møde dem med forudsigelighed i
hverdagen, således at de får ro til at udvikle sig.
Metoden der anvendes i IMP er konsekvenspædagogik og anerkend pædagogik Det betyder, at
IMP lægger vægt på den sociale læring i børnenes hverdag, i samfundet og i naturen.
De børn som er anbragt i IMP er alle omsorgssvigtede børn af en eller anden art, men fælles får
dem er, at de alle har oplevet svigt og for at de i deres voksenliv kan fungere optimalt og på lige
fod med alle andre, skal de lære at begå sig i samfundet og være ”mælkebøttebørn”, dvs. at de
skal lægge afstand fra deres oplevelser og leve i nuet og i fremtiden, med fremtidsplaner. Derfor
har børn og unge i IMP samtaler omkring deres oplevelser og deres fremtidsplaner. Dette har
foregået ved ekstern samtalepartner, udover at de har samtaler med personalet, hvis de har
behov for det.
IMP, tænker vi meget på barnets nuværende livssituation og dets fremtid, forstået på den måde,
at vi arbejder på, at børnene kan blive selvhjulpne i fremtiden. Derfor har samtalerne med
beboerne været fokuseret på fremtidsplaner, uddannelsesplaner og ønsker for eventuelt fremtidig
arbejde, hvor man da også har hjulpet beboerne med ansøgninger til diverse arbejdssteder eller
de har haft mulighed for, at de kan arbejde i IMP’s værksted, Beboerne har haft meget gavn af, at
der er mulighed for, at de kan være i naturen, og afstressende og mærke sig selv.
Ud over kommunernes handleplan, hvis den er der, så laver IMP også handleplaner for hvert
enkelt beboer, og denne handleplan arbejder man ud fra. Men da IMP’s handleplan skal være i
overensstemmelse med kommunernes handleplan, er det mange gange svært at udarbejde en
handleplan, men dette bliver gjort alligevel, da manglende handleplan ikke skal være en hindring
for, at der bliver gjort et godt pædagogisk arbejde fra IMP’s side.

Årsberetning

Pædagogik – metoden ved opdragelsen
I arbejdet indenfor IMP vil man benytte sig af en bestemt pædagogik. Konsekvenspædagogik vil blive brugt
i arbejdet ved IMP, der i de seneste år er blevet udbredt på børneinstitutionerne. Det er planen at man i de
kommende år vil vurdere om man vil fotsætte med brugen af denne metode.
Anerkendende pædagogik

Konsekvenspædagogik

Anerkendelse er en følelse. Et dybt
menneskeligt behov. Det handler om at blive
set, hørt og forstået.

Kernen i konsekvenspædagogik er at man først
efter et stykke tid vil kunne vurdere hvilke
behov barnet har og hvordan man
efterfølgende skal forholde sig til barnet.

Fritidsaktiviteter:

1. Rensdyrjagt i fjorden
2. Moskusjagt i Kangerlussuaq
3. Lange vandring i fjorden
4. Samler bær og lign.
5. DK- sommer tur samt kører til udenlandsk.
6. Sommerferie med noget af børns familiær med ledsager til deres by.
7. Fælles DVD aften.
8. Fælles spil aften

Årsberetning

De anbragtes udvikling, trivsel og adfærd, bl.a. skole
misbrugsproblemer, udslusning:

2 piger fra Tasiilaq som har haft svært ved trivsel i skolen i langtid pga. generthed, og
tilbageholdende, vi har lavet projekt i 3 mdr. hvor de taget afsted til Paamiut og gik i skole, det gik
godt denne projekt, nu er pigerne kommet tilbage til børnehjemmet igen.
En dreng på 17 år har taget behandling i 6 uger pga. misbrug af snifning, det gik godt men fik
tilbagefald, som igen faldt til ro.
En pige på 17 år har det ikke godt med sig selv efter juleferien hos familien Sermiligaaq , hvor hun
var uro efter hun var kommet tilbage, hvor hun har drukket et par gange, men nu er hun ved at
faldt til ro.
En dreng på 12 år og en ung pige har startet med Psykolog behandling i 2015 i okt. Mdr. som nu
stadigvæk går til samtale. En dreng på 14 år har været psykolog, og derefter visiteres han til
nærmere undersøgelse pga. mistanke om han har autisme samt lign. diagnose.
En pige på 17 år ovennævnte var begynde med samtale terapeuts i Saaffik , og vi regne det skal går
1 år med at går til Saaffik.

Eventuelle indsatser i forhold til forebyggelse af vold/voldelig
og personales brug af magtanvendelse:

Vi har haft gæste ude fra misbruger behandler fra Nuuk, som har underviser børn unge vedr. om
forskellige emner om alkohol og hash og snifning m.m.
Psykolog som har superviseret medarbejdet omkring børn og unge.
Vedr. Personale forbrug magtanvendelser. I år har flere magtanvendelse pga. unge på 14 år som
kommer fra Østgrønland som, har familier i Nuuk, dem har vi haft problemer med, hvor de har
overnatte, flere overnatning uden aftale med kommunen og børnehjem, og disse flere
overnatning var utryghed forhold i denne lejlighed, den var vi nødt til at hente ved at får flere
hjælp fra politiet.

Årsberetning

Samarbejde med kommunen anbringelse og handleplaner:

Vores samarbejdet med kommunen. Når de skal anbringe barnet, sender det oplysning om barnet
og laver samtidig handleplaner for barnet, hvis der er mulighed forks. Hvis der i Nuuk kan man
også holde møde om barnet inden man anbringer børnehjemmet. Hvis det er ikke Nuuk, har vi
møde via telefon og snakke om hvordan barnet kommer og Vi har også mulighed, for at rejse til
kommunen hvis det er i andet by. Hvis det ikke lykkes med indholdet af handleplan eller om det
skal ændres så kontakte vi kommenen. Og med hensyn til forny handleplan med kommunen, kan
det været svært pga. travhed inden for sagsbehandleren. I det hele taget svinger det, noget gang
kan det går hurtigt men der kan også går meget lang tid, samt har vi også opleve at får ikke noget
som helst tilbagemelding.

Samarbejde med Departementet anbringerlser, sparringer,
tilsyn, forstanderseminar:

Børnehjemmets samarbejdet med Departementet, har der været godt, hvis vi er i tvivl så kunne
man kontakte Departementet og får hjælp. Og med hensyn til anbringelser og hjemgivelse har vi
også fået hjælp og råd.
I år har vi været med til forstanderseminar i Nuuk, og nu har kontakte forstander foreninger og vil
tilmeldt os, venter på at der kommet indbetalingsgiro.
Og det var gået godt med tilsyn i år, og vi har fået skriftligt tilbagemelding.

Samarbejder med skole, fritidsklubber, politi, sygehus og
forældre:

Der er også et godt samarbejde med skoler, sundhedsvæsenet, politi og forældre/værger, men
som sagt kan et samarbejde altid gøres bedre og det er IMP opmærksomme på.

Årsberetning

Skema for personale på døgninstitutionen for 2015:

Oplysninger om
Ansatte i 2015

Antal
fuldtid
sansatt
e

Antal
deltidsansatte
(timelø
nnet)

Ansættels
er i løbet
af 2015
(Ikke
tilflyttere)

Pædagoger1

Ansættels
er i løbet
af 2015
(Tilflyttere
til
Grønland)
2

Fratrædels
er i løbet
af 2015
(Ikke
tilflyttere)

Fratrædels
er i løbet
af 2015
(Tilflyttere
til
Grønland)
2

Ansatte
I 2015
(Ikke
tilflyttere
)

Ansatte
i 2015
(Tilflytter
e til
Grønlan
d)

Antal
Ubesatte
stillinger
i 2015

Antal i
Alt i
2015

2
Socialmedhjælper

3

3

2
Øvrigt faglærte
personale i det
pædagogiske
arbejde2
I alt faglærte i det
pædagogiske
arbejde3
Værkstedsassistent
i alt4
Teknisk
administrativt
personale i alt5
Diverse øvrigt
personale6

1

6

16

1

8

14

= forstandere, stedfortrædere, afdelingsledere,
= sundhedsmedhjælpere, fysioterapeuter, socialrådgivere og psykologer, sygeplejeske, ergoterapeuter
3 = socialmedhjælpere og øvrigt faglige personer i det pædagogiske arbejde
4 = værkstedsmedhjælpere, faglærere, fiskeskippere, tømrere og bedstemænd/fangere
5 = pedeller, køkkenledere, køkkenassistenter, rengøringsassistenter, medhjælpere og kontorassistenter/-fuldmægtige
6 = elever fra STI/SPS, støttepersoner, rådighedsvagter, nattevagter, årskursus/diplomuddannelse, barselsvikar og i
øvrigt vikarer
2

Andre oplysninger:
Der er sket forstander skift i løbet af 2015
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Særlige udfordringer:

Med hensyn til personale, har vi haft god samarbejdet, hvor vi mærket der er stabil personale, og
var glad for arbejdet, men i okt. mdr. Opleve 1 kvindelige ny uddannede personale som har
anmelde / indberetning os børnehjem samt os private og til MIO og Departementet, denne
kvindelige fik 2 personale medløber og det ender dårligt energi i luften, hvor de har påvirket børn
og skabe forvirring, samt hvor hun har skabt meget uro, efter hun stopper falder man til ro igen.

Renoveringsarbejde og større udgifter i 2015:

Der er ikke noget specielt større renoveringsarbejde i løbet af året.
Alt alm. Små reparation er sket i 2015.

Ønsker for fremtiden:

Vi ønsker, at i år skal kunne komme det centrale venteliste – som vi er bliv lovet. Og med kursus,
er det bliv mere åbnet og vi får mere henvendelser.

Årsberetning

Eventuelt:

Vi har mærket, og oplevet nogen af at unge fra Østgrønland når de er på ferie hos familien , vil ikke
tilbage til børnehjemmet, men senere hen efter noget tid, så kontakte de os, og vil gerne til
børnehjemmet igen.
Og unge også fra Østgrønland, lige så snart de er fyldt 18 år, så begynde de at løsrive sig til
rammerne og begynde at rende rundt i byen , men kommer tilbage igen når de mærke at de har
stadigvæk for brug at have netværk.

