
Flere ressourcer til sårbare familier  

 D. 7. december fik Meeqqat Ikiortigits hovedbestyrelse overrakt en check på 

32.575,00 kr. af STARKs afdelingsdirektør. Pengene går til at understøtte sårbare 

familiers samvær. 

Børns tro på sig selv styrkes gennem gode aktiviteter 

Ved gode familieaktiviteter styrkes børns trivsel og udvikling og det giver dem 

følelsen af at være betydningsfulde. Det glæder derfor Red Barnet Grønland, at 

STARK har valgt at sponsorere penge, som gør det muligt for Red Barnet at 

arrangere aktiviteter for sårbare familier. Aktiviteterne vil foregå ude i naturen, 

der giver mulighed for kreativ udfoldelse og samvær, og indendørs hvor nærvær 

og hygge er i fokus. Aktiviteterne er desuden med til at styrke forældrenes 

forældreevne og vil på sigt kunne styrke relationen mellem forældre og barn. 

 

”Vi er i Red Barnet Grønland meget taknemmelige for STARKs støtte til vores 

arbejde. Vi sætter pris på det engagement de har vist ved at rejse så stort et beløb 

til projekter. I Red Barnet Grønland arbejder vi bl.a. for at øge nærværet mellem 

børn og deres forældre med det formål at øge børns selvværd”, udtaler 

hovedbestyrelsesformand Jonna Ketwa i Red Barnet Grønland. 

 

En fælles indsats 

Samarbejdet mellem Red Barnet Grønland og STARK blev igangsat i 2016, og blev 

etableret med ønsket om at bidrage til det grønlandske samfund. Ved at 

samarbejde om en fælles sag når vi gode resultater. 

” STARK Kalaallit Nunaat støtter og bidrager til mange forskellige aktiviteter i 

Grønland. Dog fortrinsvis lokale aktiviteter med fokus på at hjælpe udsatte børn 

og unge samt familier med trange kår. Derfor tog vi initiativ til at kontakte Red 

Barnet Grønland med en oplagt mulighed for at indgå dette samarbejde. STARK er 

som virksomhed lokalt forankret i det Grønlandske samfund og vi finder det 

derfor også meget naturligt at støtte op omkring sådanne tiltag ” udtalte 

afdelingsdirektør Lars Frandsen fra STARK 



 

For mere information om organisationen se www.redbarnet.gl eller gå ind på 

https://www.facebook.com/Meeqqatikiortigit  


