
“Mind Your Own Business skal anerkendes for den store forskel programmet gør for de direkte involverede 
unge. De får nye perspektiver på livet. Samtidigt får samarbejdspartnere fra det private erhvervsliv og de 
frivillige et mere nuanceret syn på de unge. Både de udfordringer drengene står overfor, men også de stærke 
ressourcer de er. Nye positive historier øger stoltheden, og styrker fællesskab i lokalområdet, og det inspirerer 
andre unge til at være aktive og deltagende.”

H.K.H. Kronprinsesse Mary.

Mind Your Own Business er en organisation, der skaber udviklingsforløb for unge drenge i alderen 13-21 år. 
Med iværksætteri som omdrejningspunkt samler Mind Your Own Business det faglige og sociale potentiale i erh-
vervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige kompetencer, sociale relationer 
samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Til informationsmødet inviteres bl.a. lokale interessenter, virksomheder, kommunen, boligforenin-
gen m.fl. til dialog og orientering om de kommende planer for samarbejdet i Nuuk.

”I Mind Your Own Business er vi super glade for, at vi nu får chancen for at åbne kontor i Grønland. Vi tror, at 
der ligger spændende muligheder for unge iværksættere i Grønland, og som organisation glæder vi os rigtig 
meget til at lære af grønlandske virksomheder og grønlandske unge. Det er helt sikkert erfaringer, som vi også 
kan bruge i vores øvrige programmer”       
      Maria Kavita Nielsen, direktør i Mind Your Own Business

Til mødet vil direktør i Mind Your Own Business, Maria Kavita Nielsen fortælle om Mind Your Own Business ar-
bejde, og om hvordan man kan involvere sig i forhold til samarbejdet med organisationen og alle de nye unge 
grønlandske iværksættere.

”Mind Your Own Business giver så meget mening i en grønlandsk kontekst. En gruppe af vores unge – især 
drenge – kan langt bedre lide at lære gennem praktisk orienterede opgaver frem for traditionel boglig uddan-
nelse. Med Mind Your Own Business kan de få afprøvet og udviklet deres iværksættergen, samtidig med de får 
skabt gode kontakter til det lokale erhvervsliv, hvilket vi alle sammen kan få glæde af – også på længere sigt”
        Michael Binzer, seniorpartner i VisioBox i Nuuk.

Informationsmøde om Mind Your Own Business Grønland.

Venskabssalen i Katuaq onsdag den 10. oktober kl. 16.30 – 18.00.
Tilmelding senest tirsdag d. 9/10 kl. 12.00 til maria.kavita@myob.dk


