KONSULENTYDELSER DER GØR EN FORSKEL

Årsrapport for 2017
2017 har været et meget fagligt spændende år for INUA.LIFE. Udover at været blevet tilknyttet
ekspertpanelet i UNA Business, er Bonnie Jensen påbegyndt en ph.d. på Ilismatusarfik, Grønlands
Universitet, om betydningen af anbringelser på døgninstitutioner for børn og unge. Det betyder at vi, af
etiske grunde, ikke løser opgaver for døgninstitutionerne i firmaet, så længe dette arbejde foregår.

Opgaver
Igen i år har der været en del undervisningsopgaver for pædagogseminariet i Ilulissat, både for de ufaglærte
medarbejdere og for diplomstuderende i specielpædagogik. Det har været en særlig fornøjelse at arbejde
med både undervisning, vejledning og eksaminering af de diplomstuderende. Ikke mindst fordi det var det
første hold på denne diplomuddannelse i Grønland, og de flotte resultater ved deres eksamen i august taler
for sig selv.
I januar måned aflagde vi rapport om støttepersonsordningen for forvaltningen i Kommuneqarfik
Sermersooq. En rapport der blevet taget godt imod, og som kommunen har arbejdet videre med hele året.
Januar og februar bød også på en inspirationsrejse til Cambodia, hvor vi blandt andet blev præsenteret for
Daughters of Cambodia, der uddanner kvinder som tidligere har været i prostitution, samt Cambodia
Academy, der gør et stort stykke arbejde for udvikling og undervisning af børn i de fattige områder af
landet. INUA.LIFE og Cambodia Academy overvejer at udvikle en form for samarbejde i løbet af den næste
årrække.
Hele juli og august blev brugt i smukke Tasiilaq, med tre forskellige opgaver. Dels et ledelsesvikariat af
Børne- og Familie centret, med fokus på den daglige ledelse, samt ansættelse af en perment afdelingsleder.
Dels oprettelsen af familielejligheder til sårbare familier, med henblik på at undgå fjernelse af børnene og
sidst men ikke mindst opstarten af et kvindekrisecenter, som kommunen har oprettet i samarbejde med
Kronprinsesse Mary og Dannerfonden. Opgaverne bestod i etableringen af de fysiske og pædagogiske
rammer, samt ansættelse af personale til de tre enheder.
I efteråret startede vi op på endnu en større opgave omkring udvikling og opkvalificering af et elevhjem.
Denne gang i Tasiilaq, og opgaven fortsætter helt ind i foråret 2018.

Rejseaktivitet
I 2017 var der sammenlagt 123 dages rejseaktivitet i firmaet.
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