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Forord
ved Taner Yilmaz, bestyrelsesformand

På Grønlands nationaldag d. 21. juni 2014 fejrede vi husets 40 års jubilæum som samlingssted for
grønlændere og Grønlandsinteresserede i hjertet af København. I fint samarbejde med
foreningerne fejrede vi dagen med tilbageblik og fremsyn. Vi havde etableret direkte sending med
KNR, som vi viste på storskærm i gården og fik der igennem kontakt til mange steder rundt om på
den grønlandske kyst til stor glæde for alle vores gæster. Huset er siden starten i 1974 vokset i
mandskab såvel som i funktioner til glæde og gavn for mange mennesker.

I 2014 udvidede vi vores funktion med også at omhandle kollegiepladser til vores studerende. Vi
håber, at kunne fortsætte denne praksis i 2015. Vi fik også reetableret vores sociale værested på
Vesterbro, Qiperoq, da vi modtog en 4årig bevilling fra Socialministeriet, som gjorde dette muligt.

En stor tak til Kalaallit Illuutaats bestyrelse og personale, foreningsmedlemmer og bestyrelserne
her, samt brugere og frivillige der engageret deltager i livet og aktiviteterne i huset.

Til sidst mange tak til fonde og tilskudsgivere, som gør det muligt for os fortsat at arbejde for at
udvikle huset virke og tilbud fremover.

Taner Yilmaz
Formand
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Indledning
Der er en stigende interesse for Grønland fra national og international side. Kalaallit Illuutaat (KI)
ønsker, at deltage aktivt i formidlingen af Grønland til en bred række af interessenter. Vi danner
igennem vores aktiviteter og netværk i huset et kontakt‐ og samlingssted for grønlændere i
Danmark og grønlændere med midlertidigt ophold i Danmark. Ligeledes arbejdes der fortsat på at
være det sted i Danmark, hvor grønlandsinteresserede kan blive informeret og involveret i
grønlandsrelaterede områder. Vi ønsker, at være et åbent og positivt hus med en bred dialog med
omverdenen. En trædesten ind og ud af Grønland.

En væsentlig del af vores virke er formidling af kulturmødet mellem grønlændere og danskere bl.a.
gennem oplysningsvirksomhed omkring grønlandske kulturelle og samfundsmæssige forhold. Vi
yder rådgivning og vejledning vedr. sociale og juridiske forhold til herboende grønlandske borgere.
Der gives personlig rådgivning til de grønlandske studerende øst for Storebælt og i udlandet.

Bestyrelsen 2014
Taner Yilmaz, formand
Flemming Brank, næstformand
Kaj G Heilmann, Grønlands Selvstyre
Per Lange Jørgensen, Forenings repræsentant
Ken Poulsen, medarbejder valgt
Lisbeth Valgreen
Einar Lund Jensen
Lone Njor Hulth
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Husets Aktiviteter i 2014:

Uddannelsesvejledningen
Vejledere: Pia Rosing Heilmann og Bente Olsvig, tiltrådt 2. september.
Uddannelsesvejledningen bistår de grønlandske studerende i Østdanmark, dvs. Sjælland, Øerne og
Bornholm, samt alle studerende i udlandet. Afdelingen er i løbende dialog med
uddannelsesmyndighederne i Grønland og er bindeled til de danske uddannelsesområder.

Optaget i 2014:
258 ansøgere, hvoraf de 168 blev optaget på forskellige uddannelser lige fra supplering,
studieforberedende uddannelser (Gymnasium og/eller HF) til videregående uddannelse af
forskellige længder.
22 ansøgere til udlandet, men kun 8 af dem er optaget.

Aktive studerende 2014:
307 aktive studerende.
32 er i udlandet.

Afsluttede uddannelser:
57 studerende har afsluttet uddannelsen.
31 er rejst tilbage til Grønland. 9 med job inden afrejse fra Danmark.
18 læser videre.
4 har fået job i Danmark.
1 har fået job i England.
3 uoplyste.

Uddannelsesvejledningen foregår individuelt og efter behov i løbet af året. Afdelingen nyder godt
af socialafdelingen Pooq i de tilfælde der kommer sociale aspekter ind i de enkelte personsager.
Ligeledes har der gennem året været et godt samarbejde med projektmedarbejder Mille Bianco
Schiermacher og hendes mentorprogram ILIK, der har hjulpet studerende i deres første tid i
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Danmark. Desværre har vi, til trods for rådgivning, måtte sige farvel til 35 studerende, der har
afbrudt studiet bla. pga. manglende faglige kompetencer samt personlige problemer.

I august modtog vi de grønlandske efterskoleelever, hvoraf de 37 hører til vort område. Desværre
er der allerede 8 der har afbrudt af forskellige årsager, bla. hjemve, manglende danskkundskaber
og overtrædelse af efterskolens ordensregler.
Den 7. september holdt vi intro for nye studerende i samarbejde med AVALAK, og fik introduceret
de mange nye studerende til det at studere i Danmark.
I oktober var efterskoleeleverne inviteret til hygge og spisning i huset, og igen i december til
uddannelsesvejledning og julehygge. Det er dejligt, at se hvilken udvikling de unge har været
igennem på så få måneder.

Vi er i gang med at opbygge et tæt samarbejde med DTU, hvor der pt. er 42 grønlandske
studerende, for at optimere deres mulighed for et godt studium. Samtidig optimerer vi
samarbejde med DAC (Misbrugskonsulentuddannelserne) i forbindelse med uddannelsen.

Vi holder tæt kontakt med vejlederne i de andre huse og vejlederne i Grønland. Derudover holder
vi os opdateret og velinformeret i forhold til ændringer på studieområdet i Danmark og i Grønland.
Vi deltager altid i den årlige informationsrejse til kommende studerende i Grønland og i
uddannelsesmessen i København.

Kollegiet.
Vi har siden sommeren 2014 haft råderum over 10 kollegiesenge på Østerbrokollegiet i København.
Pladserne administreres fra huset og har været fuldt belagt. Dette er blevet gjort muligt, ved en
særbevilling fra Grønlands Selvstyre. Vi arbejder på at få yderligere pladser fra sommeren 2015, men
det er meget vanskeligt i Københavnsområdet.
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Socialområdet
Rådgivning i Pooq
Socialkonsulenter: Leoma Andreassen, Dora Kleist og John Dalager.
Den åbne rådgivning Pooq varetager henvendelse fra grønlandske borgere der har brug for støtte
og rådgivning indenfor socialområdet. Enhver der befinder sig i en vanskelig livssituation har
mulighed for at rette henvendelse hertil, hvad enten hjælpen er et målrettet forløb eller en enkelt
samtale. Der fortages endvidere opsøgende arbejde i udvalgte kvarterer.
Huset yder konsulentbistand til en række institutioner og indgår som aktiv partner i indsatsen på
socialområdet.
Socialkonsulentens funktion er rådgivning og vejledning i henhold til den danske og den
grønlandske sociallovgivning, samt bisidderrolle for ressourcesvage grønlandske tilflyttere.

Konsulentydelser for andre samarbejdspartnere
Pooq, samarbejder med forskellige instanser, både offentlige, private organisationer og NGO‐er.
Samarbejdet er hovedsagligt baseret på, formidling og forståelse af grønlandsk sprog og kultur og
forståelse af samfundsstrukturen i Danmark og i Grønland.

Vi deltager som aktivt medlem af Københavns Kommunes arbejdsgrupper i Socialstyrelsens
landsdækkende projekt, Strategien for udsatte grønlændere. Strategien igangsattes i foråret 2013,
hvor de fem største kommuner i Danmark (København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg)
inviteres til at deltage i strategien. Disse fem kommuner oplever grundet deres
befolkningsmæssige størrelse en større koncentration af grønlændere end øvrige kommuner i
Danmark. Strategien løber i perioden 2013 – 2016.

Kort om Strategien for udsatte grønlændere:
En mindre gruppe grønlændere i Danmark er socialt udsatte. De er i udgangspunktet ramt af de
samme komplekse sociale problemer som andre udsatte borgere. Der, hvor udsatte grønlændere
adskiller sig fra andre socialt udsatte borgere i Danmark, er, at de kan have særlige sproglige og
kulturelle udfordringer samt et begrænset kendskab til det danske systems indretning, hvilket kan
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skabe forskellige barrierer og gøre det vanskeligt for denne gruppe at udnytte eksisterende tilbud
optimalt.
Strategien skal mindske disse barrierer, og derved skabe en lettere adgang til hjælp og således en
større mulighed for inklusion for målgruppen, samt på sigt nedbringe antallet af socialt udsatte
grønlændere, og derved sikre bedre trivsel og levevilkår for udsatte grønlandske børn, unge og
voksne. Strategien sætter fokus på brobygning mellem henholdsvis de private/frivillige indsatser
for målgruppen og den almene sociale kommunale indsats. Strategien sætter også fokus på
modtagelsen af udsatte eller potentielt udsatte grønlændere, der flytter til Danmark, så der
allerede kort efter ankomsten til kommunen sættes ind med forebyggende initiativer, hvor der er
behov for det.

Direktøren i huset og samtlige konsulenter deltager aktivt i workshops i København Kommune.
Møderne foregår hver 3. måned. Disse møder har styrket netværket og øget viden om, hvilke
indsatser der er i kommunen og hos andre aktører. Der er blevet en bedre kommunikation og øget
samarbejde. Der bliver arbejdet på at formalisere dette samarbejde yderligere i 2015.

Socialkonsulenterne bruger en del af deres tid på opsøgende arbejde. Denne indsats foregår
følgende steder:

Morgencafèn ”Giv din hånd” for hjemløse på Teklavej NV.
Giv Din Hånd er en nonprofit forening, som hjælper hjemløse og socialt udsatte i Danmark via
projekter og arrangementer.
Iflg. personalet i Morgencafeen kommer der ca. 150. hjemløse forbi hverdag og ca. 80 % af dagligt
brugere er grønlændere.
Morgencafé for hjemløse og KI indledte samarbejdet i januar 2011. I samarbejde med Københavns
Hjemløseenhed er vi til stede hver onsdage 09.00 – 12.00 for rådgivning og vejledning samt virke
som bisidder.
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Christianshavns torv.
Opsøgende arbejde i samarbejde med Københavns Kommunens hjemløseenhed. Torvet er
opholdsted for socialt udsatte, med forskelligartet livsstil, nogle er hjemløse, nogle bor på
Christiania og nogle har egen bolig i nærmiljøet, deres fællesskab er misbrug af alkohol og andre
euforiserende stoffer.

Sundholm.
Herbergscentret er et midlertidigt botilbud for voksne med særlige sociale vanskeligheder, psykisk
og/eller misbrugsproblemer. Herbergscentret har en sygeplejeklinik. En af socialkonsulenterne fra
KI har siden 12 marts 2012 været til stede på sygeklinikken hver mandag mellem kl. 08.00 – 10.00
for rådgivning og vejledning, samt virke som bisidder.

Mozarts Plads.
I samarbejde med Københavns Kommunes Hjemløseenhed og socialkonsulenten på stedet hver
fredag mellem kl. 10.00 – 12.00 for rådgivning og vejledning. Mozarts Plads er opholdsted for
socialt udsatte, med forskellige misbrug, borgerne er hjemløse eller bor i nærområdet, deres
fællesskab er misbrug af alkohol og andre euforiserende stoffer.

KIs nyetablerede samarbejdspartnere.
Københavns kommunens Rådgivningscenter for demens.
Henvendelsen fra Rådgivningscenteret er sket på baggrund af ønsket om, at danne bedre
opfattelse af demens blandt personer med anden kulturel og sproglig baggrund. Ligeledes har
grønlandsk / færøsk besøgstjeneste etableret samarbejde med centeret, da de har flere borgere
som har demens sygdom.
Københavns Kommunens gadeplans psykiatrisk gadeplans team:
Samarbejdet skal sikre, grønlandske hjemløse med psykisk sygdom får tilbudt en løsning, der er
skræddersyet til lige netop dem og deres særlige behov, en direkte, hurtig, let og fleksibel adgang
til psykiatrisk udredning og behandling uden ventetid og visitation.
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Tolkformidling.
Pooq formidler kontakten mellem rekvirent/offentlige institutioner eller privat organisationer og
tolken når grønlandske borger har brug for tolkebestand. KI har intet med aflønning af tolken at
gøre, dette foregår mellem rekvirent og tolk. I januar 2015 afholdes tolkekursus i huset, med fokus
på etik og tolkens rolle.

Besøgstjeneste.
Besøgstjenesten blev etableret af færinger og grønlændere som frivillig forening i 2008.
Projektet sikre besøg hos hhv. ældre færinger og grønlændere, i første omgang i
københavnsområdet. Projektet har til formål at forebygge og imødegå ensomhed, samt øge
livskvaliteten blandt ældre og socialt/fysisk isolerede færinger og grønlændere.
Besøgstjenesten få økonomisk støtte til frivilligt arbejde i henhold til & 18: lov om social service.
8/9 frivillige grønlændere besøger hver 14 dag 8/9 ældre landsmænd et par timer.

Besøgstjenestens styregruppe: Elsebeth Næs Sørensen/færingerne og Batse Heilmann/
grønlændere.
Tjenesten er forankret i henholdsvis Det Færøske Hus og Det Grønlandske Hus. KI støtter projektet
med sparring og netværk, samt administration af økonomi.

Qiperoq.
Daglig ledelse: Ann Dorthe Lunde og Pavia Høegh.
Qiperoq – det grønlandske netværkssted genåbnede i april 2014. Vores socialfaglige arbejde tager
udgangspunkt i tre kerneværdier: Netværk, fællesskab og aktivitet.
Qiperoq skal være det sted, hvor man kan gå hen og få mening med dagen og hvor de gode og
sunde vaner prioriteres. Det sker gennem aktiviteter herunder kreative værkstedsfaciliteter,
praktiske daglige gøremål, fælles madlavnings aktiviteter og fælles udflugter. Qiperoq har tilbud
om råd‐ og vejledning i samarbejde med eksterne og interne samarbejdspartnere.

Der er 30 – 40 faste brugere og derudover en varierende mængde brugere og 3 – 4 frivillige
tilknyttet. Stedet kom for første gang på finansloven december 2013, med en 4årig bevilling
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hvilket betyder at der fremover kan arbejdes kontinuerligt og uden angst for at bevillingen slipper
op fra år til år.
Vi oplever, at mange bruger Qiperoq som en midlertidig base til at komme videre og tage det
næste skridt og at færre bruger Qiperoq som en permanent holdeplads.
Vi oplever, at flere brugere søger os fordi Qiperoq er et mindre sted med mere ro, nærvær og tid
til den enkelte. Flere giver udtryk for, at de har brug for rolige omgivelser og fortæller, at der ofte
er mere uro på de større væresteder og netværkssteder. Vi tror på ideen om de små fællesskaber,
at det er her vi kan gøre en forskel for dem som har brug for det og som ønsker forandring. Med
troen på at de små fællesskaber kan skabet et positivt og solidt udgangspunkt for videreudvikling.
I 2015 ønsker vi at udvider netværket af samarbejdspartnere, vi fastholder fokus på unge udsatte
grønlændere, i samarbejde med huskunstner Annika Nilsson laver vi et forsøgskulturprojekt, og vi
vil fortsat være aktive deltagere i kulturelle, såvel som socialfaglige arrangementer.

Dokumentation.
I Qiperoq dokumenterer vi ugernes forløb via logbog og via en gæstebog hvor brugerne indskriver
sig med navn, dato og gøremål/aktivitet. Ud af disse informationer får vi data til statistik som
beskriver antal brugere, antal unikke brugere, lukkedage ect. Vi får et blik på hvornår på måneden
der kommer mange, få og hvordan stedet bruges.

Qiperoq har modtaget 9 henvendelser fra studerende på både videregående uddannelser og
folkeskolen samt kunsthåndværksstuderende fra Finland. Qiperoq har modtaget 2 henvendelser
fra journalister, hvoraf den ene henvendelse resulterede i et program til KNR Tv i Grønland om
grønlændere i Danmark. Qiperoq har haft 5 frivillige tilknyttet i løbet af året.

Samarbejdspartnere/netværk.
Qiperoq deltager i Strategien for socialt udsatte grønlændere. Derudover har Qiperoq fast
samarbejde med Hjemløseenheden fra Københavns Kommune som kommer hver mandag
eftermiddag. Qiperoq samarbejder også med CBSI, Reden, Kofoeds Skole, Pooq, Det grønlandske
Patienhjem som kommer hver onsdag og benytter Qiperoqs faciliteter; Ilik mentorprojekt, og
Kofoeds Kælder.
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Målgruppe.
Qiperoq fungerer som permanent base for en fast gruppe af brugere, hvor vi arbejder med at
højne livskvaliteten; men også som midlertidig base for en stor gruppe brugere som er på vej
videre i deres liv. Størstedelen af brugerne modtager kontanthjælp. Qiperoq tilbyder 2
virksomhedspraktikpladser og har siden sommeren 2014 løbende haft to i praktik.

Kommunikation.
Qiperoq har i løbet af 2014 fået udarbejdet egen folder til brugere og samarbejdspartnere og har
fået oprettet en ny officiel Facebook profil: Qiperoq – Alloriarfik.
Qiperoq har deltaget i Brugernes Bazar i august, Hjemløsedagen i oktober, kulturnatten i oktober.

Bistandsværgearbejde.
Koordinator: Mikael Fleischer, studentermedhjælper: Rasmus D. Pedersen,.
Vi varetager en landsdækkende bistands‐, tilsyns‐ og omsorgsværgeordning for domfældte,
tvangsindlagte og mentalobservander fra Grønland. Der har ikke tidligere været så mange indsatte
som i 2014. Dette fordre en yderligere rekruttering af bistandsværger, som vi vil optimere i 2015.

Der er 29 aktive bistandsværger i hele Danmark. Bistandsværgemøder bliver afholdt hver 3.
måned i Århus og i København.

Bistandsværgekursus blev afholdt i dagene 24. 25. og 26. oktober 2014. Kriminalforsorgens
direktør i Grønland Hans Jørgen Engbo og dommer i Retten i Grønland Birgit Skriver deltog som
oplægsholdere. Temaet var kriminalforsorgen i Grønland og retsplejeloven.

Grønlandskdømte på Anstalten ved Herstedvester er der 26 med bistandsværge og 3 dansk‐dømte
med omsorgsværger.
På Psykiatrisk Hospital er der 17 psykisksyge kriminelle.
Udover Anstalten og Psykiatrisk Hospital er der 3 psykisksyge der er anbragt på de danske
institutioner. Dømte i alt: 49
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Bistandsværger bliver aflønnet af Justitsministeriet. Omsorgsværger bliver aflønnet af Selvstyret.

Anstalten ved Herstedvester besøges hver måned. Vi deltager ved Anstalten ved Herstedvester til
forårs‐ og påskefest og i forbindelse med familiebesøg fra Grønland har vi deltaget til
pårørendefest. Kaffebord med hygge i november måned og i begyndelsen af december til julefest.

Angående Risskov Psykiatrisk Hospital er informationsmøder blevet efterspurgt, da der ikke
involveres nok fra institutionens side. Afdelingen besøges regelmæssigt. Bistandsværgerne ønsker
at blive mere involveret i deres arrangementer. Da overlæge Jacob Lindholm er vendt tilbage til
Grønland, afventer vi navnet på den kommende læge. Vi vil opfordre den kommende læge til et
bedre samarbejde.

ILIK projektet
Projektleder Mille Schiermacher
ILIK fokuserer på, at synliggøre alternativer til livet som udsat, og opbygning af et godt liv i
Danmark med hjælp fra en frivillig mentorordning. ILIK har pt. 14 frivillige mentorer.

Der er stort fokus på at motivere til uddannelse og arbejde. Derfor har vi et tæt samarbejde med
husets studievejledere, og det resulterer i, at en stor procentdel af de tilflyttere der er tilknyttet
ILIK, arbejder for at komme i gang med en uddannelse eller få et arbejde.
ILIK er et tilbud til dem, der er for godt fungerende til de projekter, der tilbydes for socialt udsatte
grønlændere, men som har for få resurser til at kunne klare sig på egen hånd. ILIK tilbyder dog
også hjælp til allerede udsatte borgere som kan få gavn af den hjælp ILIK tilbyder. Dette kan
eksempelvis være at bruge ILIK som indgang til positive aktiviteter og netværk der kan modvirke
misbrug.

I løbet af 2014 har der været 13 mentorforløb. Mentorforløbene er en håndholdt indsats med
skræddersyet støtte for hver enkel.
Derudover har det været kontakt til 13 personer der har været for ustabile til at få en frivillig, men
som har gjort brug af kontakt til undertegnet projektleder. De har benyttet sig til sig at projektet

12

med henblik på, at nedbryde de barrierer der forhindre dem i en bedre tilværelse. Eksempelvis
som indgang til fællesskaber som de ellers ikke har adgang til.

Der er i 2014 blevet oparbejdet et tæt samarbejde med Københavns Kommune, især
Hjemløseenheden. Hjemløseenheden har flere gange tilkendegivet, at de er glade for ILIK, da det
tilbyder hjælp til en gruppe som de ofte møder i deres arbejde, men som falder uden for deres
målgruppe og som derfor ikke har mandat til at hjælpe.

ILIKs fremtid.
ILIK´s toårige bevilling udløber med udgangen af 2014 og der mangler derved finansiering til
projektet. ILIK har cementeret sig, og bevist sin relevans. København Kommune betegner projektet
som en vigtig del af strategien for udsatte grønlændere. Der søges paragraf 18 og PUF puljemidler
til projektet til 2015, men bidrag for disse puljer alene er ikke nok til at drive projektet, der koster
ca. 500.000 kr. årligt at drive.

Kultur og information
Søren Thalund, Nivi Christensen, Masaana Egede.
Afdelingen formidler en bred vifte af kulturaktiviteter fordelt over året. Ud over aktiviteter
etableres der også et væld af kontakter i det store netværk af interessenter der knytter sig til
huset. Afdelingen holder sig opdateret med den kulturelle og samfundsmæssige situation i
Grønland.
Formidling af det moderne Grønland er en vigtig del af husets arbejde. En service der blevet ydet
gennem hele året er husets skoletjeneste både til folkeskolen og gennem foredrag vedrørende
grønlandske forhold. Der er gennemført ca. 40 undervisningsforløb for skoler og 5 ude‐af‐huset
foredrag i samarbejde med socialafdelingen Pooq. Afdelingen arbejder med en internetbaseret
formidling med skoleportalen: Det Moderne Grønland. Hjemmesiden forventes at være aktiv
foråret 2015. Der er sideløbende blevet arbejdet med husets ny hjemmeside www.sumut.dk der
aktiveres februar 2015.
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Arrangementer 2014

Udstillinger:
KIMIK
Kristian Mainz/Aaju
Malene Guldager
Nordatlantisk mangfoldighed
Buuti
Jane Rushton & Rhea Baker
Gay Greenland (foto)
Harry Opstrup (foto)
Isi – Eye – Øje (foto)
13 (foto)
Canada’s Arctic: Vibrant and Thriving (foto)
4 x rundvisning i udstillingen
Roots 2 Share (foto)

Arrangementer
HOMO sapienne (bogpræsentation)
Tupilak (bogpræsentation)
Øjnene der ser (bogpræsentation)
Jette Bang (bogpræsentation)
Arfernat (dokumentarfilm)
3 x Canadiske dage(musik, litteratur, debat, udstilling)
Forsoningskommision (debat)
Om bæredygtig fangst (debat)
Om satire i Grønland (debat)
Visit Greenland/Air Greenland (debat)
Visionen (debat)
Status om juridisk faderløse (debat)
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Happening på Kanalrundfarten
Valgmøde
2 x kulinarisk aften
3 x kultursalon (debat og koncert)
Nive Nielsen & The Deer Children (koncert)
Simon Lynge (koncert)

Tilbagevendende begivenheder
Forårsmarked
Nationaldag/jubilæum
Kulturnat (1970 besøgende)
Julemarked
Nordatlantisk julekoncert

Der er mulighed for at låne grønlandske aviser, tidsskrifter, grønlandsksprogede bøger m.v. i
kulturcaféen, Ajamut. I Ajamut stilles der pc. og internet til rådighed for gæsterne. Der holdes
jævnligt foredragsarrangementer, oplæsninger o. lign. Institutionen lægger lokaler til lokale
grønlandske foreninger. Derudover har huset salg af grønlandske bøger. Hver tirsdag serveres der
grønlandsk mad i vores cafe Ajamut.

Fakta og økonomi

Ejerforhold
Kalaallit Illuutaat er en selvejende institution.

Ejendom:
Institutionen ejer ejendommen Løvstræde 6. Der arbejdes til stadighed på en forbedring af
ejendommen, som søges finansieret ved fondsmidler o. lign.
Der er udlejet lokaler til Den Grønlandske Retshjælp. Enkeltlokaler udlejes løbende på dagsbasis.
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Institutionen råder desuden over to erhvervsandele i Skelbækgade 24A på Vesterbro.
Andelsforeningen har besluttet at forsøge at sælge bygningerne til nedrivning i forbindelse med
opførelse af nyt boligbyggeri. Der er ingen tidshorisont på dette.

Finansiering:
Der ydes tilskud til den daglige drift fra Grønlands Selvstyre, Københavns Kommune og Frederiksberg
Kommune i henhold til indgået driftsaftaler. Driftsaftalerne er fornyet for perioden 2013‐2016.
Grønlands Selvstyre betaler herudover et tilskud til administration og vejledning af bistandsværger.
Udgifterne til bistandsværgeordningen ydes som refusionsberettiget udgift på vegne af Direktoratet
for Kriminalforsorgen. Justitsministeriet betaler for årligt kursus for bistandsværgerne og har givet
bevilling til en studentermedhjælp vedr. området. Grønlands Selvstyre betaler for administration af
efterskole‐ og højskole området.
Projekter på det sociale område finansieres fortrinsvis gennem midler ydet fra Integrations‐ og
Socialministeriets puljemidler, samt Københavns Kommunes puljemidler.
Et selvstændigt projekt ILIK, en mentorordning er finansieret af private fonde.
Cafedriften drives som indtægtsdækket virksomhed, idet det dog er anerkendt, at det er svært at
opnå overskud på driften. Salg af bøger, tolkning og arrangementer for fremmede aktører m.v. skal
hvile i sig selv som indtægtsdækket virksomhed. Der er indrettet galleri med grønlandske kunstneres
værker, hvor man på vegne af kunstnerne sælger kunstværker, der er i kommission.

Egenkapital:
Institutionens egenkapital er fortrinsvis bundet i ejendommen.

Fondsstøtte:
Vi har modtaget en bevilling fra Trygfonden til støtte af vores sociale arbejde. Mentorprojektet ILIK er
støttet fra Københavns Kommune, Lauritzenfonden, Lions Club og OAK Foundation.
Formidlingsprojektet Dagens Grønland er støttet af Tips og Lotto, Augustinus Fonden, Den Kongelige
Grønlandske Fond, Brødrene Hartmanns Fond og Knud Højgaards Fond. Ny hjemmeside
www.sumut.dk er støttet af Lauritzenfonden.
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Forventninger til 2015:
Vi håber, at kunne udvide vores kollegiekapacitet, så vi kan bistå flere studerende fremover. Dette
bliver ikke nemt, da der er meget få muligheder på boligområdet i København. Vi afsøger muligheder
for at kunne oprette en effektiv klientdatabase til vores socialafdeling. Målet er at kunne skaffe viden
om bevægelser på området, så vi i samarbejde med de danske og grønlandske myndigheder kan
handle mere effektivt på området. Det arbejde foregår i et samarbejde med de øvrige grønlandske
huse i Danmark, så oplysningerne bliver landsdækkende. Vi fortsætter vores samarbejde med
kulturudbud i Københavnsområdet og vores tætte relationer med huset foreninger og ønsker
yderligere at forstærke vores relationer til samarbejdspartnere i Grønland.

København, 9. marts 2015
Leise Johnsen
Pisortaq ‐ Direktør
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