Angerlarsimaffik ”Aja”
Landsdækkende døgninstitution for unge med en skrøbelig psyke.

Adresse: ........................................Avaalaqiaq 1
Box 1542
3905 Nuussuaq
Telefon:.........................................32 66 60, K: 7181
Telefax:.........................................32 00 70
E-mail: .........................................Aja.kontor@greennet.gl
Forstander: ..................................Fie Hansen
Antal beboere: .............................8 + 2 fra august 2004

Under ”Aja” er etableret projektet ”Matu” og pigeprojektet, se særskilte beskrivelser om disse.

Aldersgruppe:
14-18 år med mulighed for, at igangværende foranstaltninger kan fortsætte ud over denne
aldersgrænse.

Klientel:
Angerlarsimaffik ”Aja” er en døgninstitution for unge mellem 14 og 18 år med mulighed
for at igangværende foranstaltninger kan fortsætte ud over denne aldersgruppe. ”Aja” er et
specialtilbud til unge med en skrøbelig personlighed, hvad enten dette skyldes en traditionel psykiatrisk problematik eller dette skyldes svære sociale, familiemæssige eller
personlige forhold, såsom seksuelle overgreb eller andre former for alvorlig omsorgssvigt.
”Aja” er normeret til at modtage 10 unge.

Visitation:
Visitation til Angerlarsimaffik ”Aja” foregår efter indstilling fra den unges hjemkommune.
Derefter sker visitationen i samarbejde med PPR, døgninstitutionskontoret og D.I.H.'s

psykiatriske afdeling A1. Ved anmodning om optagelse på institutionen skal det sociale
udvalg medsende fyldestgørende oplysninger om de sociale og helbredsmæssige forhold.
Desuden må anmodningen om optagelse begrundes udførligt ved oplysning om aktuelle
forhold, som nødvendiggør ophold på institutionen. Det almindelige oplysningsskema til
anbringelse af børn og unge bedes anvendt.

Formål:
Målet er at højne beboernes selvtillid/selvrespekt og således gøre det muligt for dem i så
høj grad som muligt at tage ansvaret for sig selv. Konkret sker dette gennem de daglige
gøremål, hvor kravniveauet søges tilpasset den enkeltes formåen og målsætninger for
opholdet. Beboerne deltager i de almindelige gøremål såsom rengøring og madlavning,
ligesom man i princippet selv er ansvarlig for at holde sit værelse og sine personlige
effekter. Det er en pædagogisk opgave at finde ud af, hvor selvstændigt den enkelte magter
disse opgaver. Gennem vekselvirkningen mellem krav om en vis selvstændig funktion og
omsorgsfuld støtte til personudviklingen, tilstræber vi at balancere den enkeltes udvikling,
således at den unge selv kan følge med i og styre sin udviklingsproces.
Det er hensigten, at den unge skal deltage i skolegang / arbejde uden for institutionen, men
i det omfang, dette ikke kan lade sig gøre, er der mulighed for undervisning på ”Aja”.
Undervisningen vil være tilrettelagt individuelt for eleverne og kan f.eks. være en
forberedelse til igen at indgå i en folkeskoleklasse.
”Aja” har derudover mulighed for at yde bistand ved specielle problemer såsom ekstern
indskrivning, faglig pædagogisk og psykologisk bistand, kursusvirksomhed og lignende.

Fysiske rammer:
Huset er nybygget og indeholder 8 lyse og venlige enkeltværelser, stor opholds- og
spisestue, hobbyrum og diverse badefaciliteter. Fra august 2004, bor der 2 unge mænd i
selvstændig lejlighed.

Dagligdagen:
Tilbuddet vil først og fremmest være af socialpædagogisk karakter. Der vil blive udarbej-

det pædagogisk handlingsplan for hver enkelt beboer, hvori vægten vil blive lagt på at gøre
hver enkelt så selvhjulpen og selvstændig som mulig.
Det må forventes, at en del af de unge er i medicinsk behandling. Evt. tilbud om terapi kan
arrangeres i samarbejde med døgninstitutionsafdelingen.

Arbejds- og undervisningstilbud:
Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i en analyse af den enkelte beboers behov.
Det pædagogiske arbejde tilrettelægges i samarbejde med psykologen. Desuden rummer
institutionen tilbud om terapi til de unge. Der er tale om såvel ego-støttende samtaler som
dyberegående terapeutisk bearbejdning af f.eks. følgerne af overgreb og svigt.
I løbet af den første periode efter indflytning, observeres beboernes tilpasning i huset og
tilknytning til pædagogerne, og på baggrund heraf udpeges en primærpædagog til
beboeren. Det daglige arbejde består i afdækning og udvikling af beboernes evner og
ressourcer, sideløbende med støtte til løsning af deres problemer.
Primærpædagogens opgaver omfatter foruden det daglige arbejde også samarbejdet med
den unges familie. I forbindelse med udflytning fra ”Aja” tilrettelægger vi et efterværnsforløb med udgangspunkt i den enkelte unge, såfremt kommunen ønsker det.

Samarbejdspartnere:
D.I.H.'s psykiatriske afdeling, PPR, Døgninstitutionsafdelingen i Familiedirektoratet og
socialforvaltningerne.
Ajourført august 2004.

