
Har du det skidt derhjemme? Kender 

du ikke dine rettigheder? Har du brug 

for en person, der kan hjælpe dig 

med at kontakte kommunen? Har du 

brug for en person som du kan stole 

på, og som kan støtte dig ved møder

ne? Er der ingen der tror på dig? Hvis 

du kan svare ja til disse spørgsmål, 

så har du sikkert brug for en Najorti.

Angerlarsimaffinni nuanniilliorpit? Qanoq iliorsinnaanerit naluiuk? Kommunimut saaffiginninnissannut ikiortissaleqivit? Ataatsimiittuni tatigisinnaasannik tapersersorneqarnis sannik amigaateqarpit? Upperiumaneqanngilatit? Taa maap pat imaasinnaavoq Najortimik amigaateqartutit.

Najorti arbejder for
 din skyld: 

Najorti fra MIO vil sikre, at sagsbehandlingen 

for dig og om dig, foregår rigtigt. Og når der 

skal tages beslutninger om dig, skal Najorti 

også sikre, at der bliver handlet udfra dine øn-

sker. Najorti er ikke afhængig af andre, men 

skal udelukkende arbejde for dig. Najorti kan 

ikke tage beslutninger, men skal sørge for at du 

fortæller om de ting du gerne vil fortælle om, 

og vil hjælpe dig. Najorti vil også kæmpe for at 

dine ønsker bliver fulgt, og bliver brugt som ud-

gangspunkt i de beslutninger, der bliver taget. 

Hvordan kan du få en Najorti?Du kan selv henvende dig til MIO eller en  voksen kan henvende sig til MIO for at høre  
om, hvordan du kan få hjælp. Du kan også sende sms til SMS 1899 og  

bede om hjælp – der er åben hverdage  mellem kl. 16.00-18.00.

Qanoq ilillutit Najortimik  

pissarsisinnaavit?
Illit nammineerlutit MIO-mut 

saaffiginnissinnaa vutit imaluunniit inersima-

sup arlaata MIO-mut saaffiginnissinnaavoq 

qanoq ikiorneqarsinnaa nerit paasiniarlugu.

Aamma SMS 1899-imut allallutit  

ikiortissarsior sinnaavutit – taana  

ammasarpoq ulluinnarni nal. 16.00-18.00.
Najorti illit pillutit sulivoq: MIO-mi Najortit illit ilumoortumik sullinneqar-nis sat paarissavaa ilinnullu tunngasunik aala ja-ngiisoqassatillugu illit kissaatitit tunngavigine-qarnissai aamma paarissavaa. Najorti sumul-luunniit attuumassuteqanngilaq taamaallaat illit pillutit sulivoq. Najorti aalajangiisinnaanngilaq taamaallaat illit oqaatigerusutatit oqaluttuari-nis saanik ikiorlutillu kissaativillu aalajangiinermi tunngaviunissaanik anguniassavaa.



Najorteqarusuppit?

MIO-p SMS 1899 
siunnersuisarfianut allagit. 

Najorti sunaanersoq paaserusullugu  

allakkuit ulluinaq siulleq nal. 16-18 akineqassuutit.

Sukkanerusumik akineqarusukkuit  

MIO ulluinnarni nal. 9-15  

sianerfigineqarsinnaavoq uunga 346940.

Najorti ukununnga atorsinnaavat: 

• Susoqarneranik oqaluttuukkukku qanoq 

 iliornissannik oqaluttuutissavaatit

• Qanoq pisinnaatitaaffeqarnerit pillugu 

 oqaluttuutissavaatit

• Kommunimut, politiinut pisortaqarfinnut 

 allanulluunniit attaveqarnissannut ikiussavaatit

• Ataatsimiinnermi tusaaneqarnissat  

paarissavaa

• Pisinnaatitaaffitit malinneqarnissaat  

paarissavai

Vil du have en Najorti?
Send en SMS til MIOs SMS-rådgivning  på 1899
Du skal bare skrive, at du gerne vil høre  mere om en Najorti så får du svar  mellem kl. 16 og 18 den nærmeste hverdag. Skal det gå hurtigere kan du ringe til MIO alle hverdage mellem 09 og 15 på 346940.

Du kan bruge Najorti sådan: 
• Hvis du fortæller Najorti om, hvad der er sket, vil han/hun fortælle dig, hvad du skal gøre • Najorti vil fortælle dig om dine rettigheder • Najorti vil hjælpe dig med at kontakte  kommunen,  politiet, myndigheder- ne  
eller andre steder

• Najorti vil sikre, at du bliver  hørt på møderne
• Najorti vil sikre, at dine 

 rettigheder bliver overholdt En Najorti er voksen, og er
: • En du kan stole på

• Najorti kan fortælle andre voksne  hvordan du har det med tingene • En der kan hjælpe dig i forhold  til din sag i kommunen, og som  du kan tage med til møderne • En der kan give dig håb om din fremtid

Najorti inersimasuuvoq tassaavoq: 

• Tatigisinnaasat

• Pisut qanoq igineritit pillugit  

inersimasut allat  oqaluttuutissavai

• Kommunimi ilinnut tunngasunik  

sulianut  ikiortigisinnaasat  

ataatsimiinnermilu ilagisinnaasat

• Siunissaq pillugu  

neriuuteqalersissavaatit


