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INDLEDNING 
 
Gaderummet  tænkes fremover som et hus, der indeholder tre funktioner - en 
værestedsfunktion med en bo- og en rådgivningsfunktion.  
 
Indledningsvis kan brugeren vælge at benytte rådgivningen eller værestedet, men kan 
også benytte begge muligheder samtidig. I nogle tilfælde kommer brugerne til 
rådgivningen via værestedet. I andre tilfælde er det omvendt. Atter andre bruger 
enten kun det ene eller det andet. Muligheden for samspil mellem funktionerne og 
den åbne tilgang til værestedet giver brugerne flere muligheder for kontakt. Det giver 
mulighed for at samle nogle op, som ellers ville være overladt til sig selv. 
 
Stedet henvender sig primært til hjemløse personer i alderen fra 18 til 30 år med 
tydelige personlige og sociale vanskeligheder. 
  
Målgruppen er generelt præget af et liv i gademiljøet uden faste holdepunkter og 
social isolation. Der er en overvægt af personer, som er boligløse, og som ikke 
magter at bo i egen bolig. Generelt har de en dårlig sundhedstilstand. En væsentlig 
del har i kraft af deres tidligere erfaringer et skeptisk forhold til de almindelige hjælpe- 
og behandlings-tilbud, herunder de sociale myndigheder. For mange har livet i 
gademiljøet også betydet, at de blandt andet har måttet klare sig ved kriminalitet. 
Disse forhold har låst mange i fast i en minimal tilværelse, præget af overlevelse samt 
et vanskeligt, ofte angstpræget og aggressivt  forhold til omverdenen og misbrug. 
 
Gaderummet søger med sit indhold og sin arbejdsform at danne en bro mellem denne 
minimale tilværelse og en fremtid, hvor den enkelte gradvis kan få et almindeligt 
hverdagsliv. Målet er, at den enkelte bliver selvhjulpen personligt, økonomisk og 
socialt. 
 
For at nå dette mål, skal den enkelte beslutte sig til at træffe de valg som de 
nødvendige forandringer kræver og dermed udløse sine ressourcer til fordel for sig 
selv.  
Det kræver, at brugerne er i et miljø, præget af åbenhed, dialog, få krav og en 
brugerstyret beslutningsform, som gør det klart, at beslutninger om den enkeltes 
forhold og fremtid er vedkommendes eget valg. 
 
En del brugere oplever sig afmægtige overfor at skulle bo selvstændigt i egen bolig. 
De har forsøgt flere gange, men har hver gang måttet opgive. De oplever den 
omflakkende tilværelse i gademiljøet som en lettelse, fordi den daglige kamp for 
overlevelse fylder dem, sådan at de ikke lades alene og konfronteres med den smerte 
de lever med.  
For disse brugere kan bokollektivet være et relevant alternativ og en støtte i 
processen frem mod en ændret tilværelse. 
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FORMÅL OG MÅL 
 
Formålene med Gaderummets arbejde er: 
 

• At stille en ramme til rådighed, som giver brugerne mulighed for at blive 
selvhjulpne personligt, socialt og økonomisk 

 
• At være et fristed, som rummer de dobbelt udstødte gennem at yde støtte, 

accept, anerkendelse og muligheder for socialt samvær 
 
Målene med Gaderummets arbejde er: 
 

• At intervenere i en igangværende social deroute 
 
• At være et fast holdepunkt i en omflakkende tilværelse præget af kaos, 

utryghed og misbrug 
 

• At støtte den enkelte i at reetablere forbindelsen til relevante myndigheder og 
hjælpeforanstaltninger 

 
• At støtte den enkelte i at genopbygge relationer til familie og relevante tidligere 

netværk 
 

• At støtte den enkelte i at etablere grundlaget for en selvhjulpen tilværelse 
gennem bolig, arbejde m.v. 
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DE TRE FUNKTIONER 
 

. 
 

1. Værestedsfunktionen - et døgnåbent værested med aktiviteter og mulighed for 
akut overnatning. Brugerne kan selv visitere sig til værestedet, som i princippet 
er åbent for alle. 

 Unge under18 år modtages ikke, men henvises til andre muligheder. 
 

Værestedet er åbent døgnet rundt, alle ugens dage, hele året. Der foregår 
ingen visitation ved henvendelse.  
 

2. Rådgivningsfunktionen - en åben psykologisk rådgivning. Brugerne kan selv 
henvende sig til rådgivningen, men der foregår efterfølgende en visitation af 
henvendelserne. Unge under18 år modtages ikke, men henvises til andre 
muligheder.  
 
Henvendelser til rådgivningen visiteres ud fra en samlet vurdering af 
personens psykiske og sociale situation.  
Personer som, i kraft af deres situation kan benytte andre muligheder henvises 
til disse. 
 

 3. Bokollektivet - Indflytning sker efter forudgående kendskab til brugeren. 
Indflytning i bokollektivet besluttes af husmødet (bokollektivets beboere samt 
medarbejdere).  
 
Bokollektivet kan benyttes efter forudgående beslutning, som beskrevet 
ovenfor. Ved beslutningen om indflytning i bokollektivet lægges der vægt på 
det hidtidige kendskab til personen, at personen er boligløs, samt at personen 
befinder sig i en situation, som er kaotisk med tydelige personlige, sociale og 
økonomiske problemer.  
 
Personer, som har andre muligheder eller som kan betale for en bolig tilbydes 
ikke indflytning i bokollektivet. Evnen til at betale for en bolig vurderes ud fra 
hvorvidt vedkommende er i stand til at styre sin økonomi eller ikke, og ikke ud 
fra vedkommendes nominelle indtægt. 

 
Opholdet i bokollektivet er midlertidigt. Udflytning finder sted, når man har fået 
en bolig og er parat til at bo selvstændigt. 

 
Alle tre funktioner kan bruges af begge køn. 
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MÅLGRUPPER I GADERUMMET 
 
GENERELT OM MÅLGRUPPERNE I DE TRE FUNKTIONER 
De personer, som benytter de tre funktioner kan individuelt være meget forskellige. 
Det er alligevel muligt at fremhæve nogle træk, som er fælles for mange af dem. 
I alle tre funktioner er der en overvægt af personer, som af personlige grunde ikke 
magter at bo i egen bolig. Mange har prøvet det i perioder, men har opgivet og er 
vendt tilbage til en omflakkende tilværelse uden et fast opholdssted.  
Generelt har brugerne af en dårlig sundhedstilstand. 
 
En væsentlig del af brugerne har et problematisk forhold til de sociale myndigheder, 
herunder disses medarbejderne.  
For en del betyder det, at de i perioder er uden forbindelse til det sociale system.  
 
Livet i gademiljøet har for mange betydet, at de blandt andet har måttet klare sig ved 
kriminalitet. Det medfører, at de har en plettet straffeattest, hvilket besværliggør deres 
muligheder for at få arbejde. Mange har samtidig et stort efterslæb i form af ubetalte 
bøder og uafsonede straffe. Disse forhold medfører, at nogle fastholdes i en margi-
naliseret situation, og at mange har vanskelighed ved at komme i gang med en anden 
form for tilværelse. 
 
 
MÅLGRUPPER I RÅDGIVNINGEN 
Rådgivningen henvender sig til psykisk sårbare og psykisk syge personer, hvis hver-
dagsliv er uden faste holdepunkter, samt tydelige personlige og sociale vanskelighe-
der. Rådgivningen virksomhed sigter på at samle de personer op som ikke, i deres 
hidtidige forbindelse med andre behandlings- eller hjælpemuligheder, har oplevet sig 
hjulpet eller har oplevet sig afvist. 
 
Rådgivningen arbejder for tiden med: 
 

Unge psykisk sårbare - 18 - 25 år 
Aldersmæssigt ligger hovedvægten i gruppen mellem 18 og 22 år. 
Psykisk sårbare unge af begge køn med tidligere erfaringer med 
forskellige former for behandling, psykiatrisk eller psykologisk. Disse 
forløb har ikke haft den ønskede effekt, hvilket for mange har gjort 
egen læge til en gennemgående, vigtig kontakt. I årene inden hen-
vendelsen er deres personlige og sociale situation gradvist forværret. 
De har måttet opgive uddannelse og/eller arbejde. Deres hverdag er 
faldet fra hinanden. De er kontanthjælpsmodtagere. Nogle bor hos 
forældre, andre hos venner og nogle er boligløse. De fleste har 
således stadig et socialt netværk, som fungerer på et vist niveau. De 
ønsker støtte til at undgå en yderligere forværring af situationen. 

 
Yngre med psykiske vanskeligheder - 25 - 30 år 
Personer af begge køn, som er karakteriseret ved at have haft 
længerevarende kontakt med psykiatriske behandlingssystemer.  
De er diagnosticeret psykisk syge. Andre er ikke diagnosticerede, 
men har tydelige psykiske vanskeligheder. Nogle er såkaldt 
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dobbeltdiagnosticerede, såvel med en psykiatrisk som en 
misbrugsdiagnose. 
 
I begge grupper er de fleste kontanthjælpsmodtagere med eller uden 
bolig. I løbet af årene er deres sociale netværk blevet slidt op, og de 
er nu isolerede. De henvender sig med et ønske om at kunne komme 
til at leve et liv uden behandling, medicin og pension. 

 
"Overleverne" - 25 - 28 år 
Personerne i denne gruppe har lært at overleve på de vilkår, som 
deres psykiske og sociale vanskeligheder giver dem. De kan være 
diagnosticerede eller ikke, men er under alle omstændigheder præget 
af tydelige psykiske vanskeligheder. 
Deres hverdagsliv er gearet til overlevelse. De lever "i en kasse". Med 
det menes et begrænset rum, som de i høj grad selv behersker. De 
fastholder overlevelsen som mål og er på den måde modstands-
dygtige overfor påvirkninger fra omgivelserne. 
Deres tillid til at der kan ske ændringer af deres tilværelse er meget 
lille. Samtidig ønsker de at få sociale relationer og har en erkendelse 
af, at deres hidtidige livsførelse ikke kan fortsætte. 
De er kontanthjælpsmodtagere uden bolig, som lever en "nomadetil-
værelse", hvor de finder overnatningsmuligheder, hvor de kan. 

 
 
MÅLGRUPPER I VÆRESTEDET 
Værestedet henvender sig til psykisk sårbare og psykotiske yngre personer, hvis 
tilværelse er uden forankring. Personer, som ellers ville være henvist til at hutle sig 
igennem i gademiljøet. Værestedet skal fungere som et fristed i hverdagen, hvor den 
enkelte kan finde ro, deltage i aktiviteter sammen med andre og opleve sig som en 
del af et fællesskab. Gennem dette skal værestedet fungere som udgangspunkt for 
kontakt til den enkelte med henblik på at kunne tilbyde vedkommende en relevant 
støtte personligt og socialt.  
 
Værestedet fungerer også som et fast holdepunkt for personer som tidligere har 
benyttet bomuligheden og nu er flyttet ud. 
Værestedet er i princippet åbent for alle, men retter sig i funktion mod: 
 

Yngre personer med psykiske vanskeligheder 
Personer, hvis hverdagsliv er præget af manglende forankring og 
uden faste holdepunkter. De er uden et fungerende socialt netværk. 
Er ude af kontakt med behandlingsmuligheder eller ønsker ikke 
denne kontakt. Endvidere kan de, i kraft af deres personlige adfærd, 
have vanskeligt ved eller være udelukket fra at benytte andre mulig-
heder for samvær og kontakt. Gruppen omfatter tillige unge med 
dobbeltdiagnose. 

 
"Overleverne" 
Gruppen er tidligere beskrevet under målgrupperne for Regnbuen. 
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Udflyttede unge 
Unge som tidligere har boet i bomuligheden, og som nu er flyttet ud. 

 
   Andre unge 

Disse unge kommer på stedet, fordi de tiltrækkes af den 
ungdomskultur, som stedet rummer. De unge deltager i de aktiviteter, 
som finder sted og er samtidig ved deres deltagelse og 
tilstedeværelse en ressource for stedet.    

 
Akut overnatning 
Det er muligt at overnatte akut i Gaderummet, hvis man har behov for 
det. De overnattende er primært de, som bruger værestedet. 
Endvidere benyttes muligheden af "overleverne" og andre, som lever 
en "nomadetilværelse". 

 
 
MÅLGRUPPER I BOFUNKTIONEN 
Bomuligheden henvender sig til personer fra målgrupperne i rådgivningen eller 
værestedet, som har behov for funktionen.  
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METODE  
Gaderummets metode hviler på tre elementer - problemforståelse, tilgange i arbejdet 
samt konkret anvendte metoder. 
 
I. PROBLEMFORSTÅELSE 
Centralt i Gaderummets problemforståelse står betragtningen om den enkelte som 
socialt udstødt. Brugerne betragtes som individer med et ønske om en anden og 
bedre tilværelse. Deres muligheder for at opnå denne tilværelse blokeres imidlertid af 
flere forhold: 

 
1. Brugernes personlige, sociale og økonomiske forhold 
Målgrupperne er personer med psykiske vanskeligheder. Disse kan variere fra en 
tydelig psykisk sårbarhed til egentlige psykotiske tilstande. Under alle forhold er 
individernes personlige forhold af betydning for, at de ikke selv kan skabe en stabil 
ramme for deres hverdagsliv. Deres energi er bundet til at komme igennem den 
ene dag efter den anden. De magter ikke af egen drift at ændre forholdene. 
Deres sociale situation fremstår ustabil og kaotisk,  præget af manglende bolig, 
arbejde og socialt netværk. Det kaotiske hverdagsliv medfører også, at så godt 
som ingen af brugerne er i stand til at styre deres økonomi, der for langt de fleste 
er baseret på kontanthjælp. Med til billedet hører også, at mange er låst fast i en 
situation, hvor deres muligheder for at få arbejde er begrænset af, at de ikke har 
en ren straffeattest. 
 
2. De almindelige hjælpe- og behandlingstilbud 
 Brugernes tidligere erfaringer med de almindelige hjælpe- og behandlingstilbud 
gør, at de ikke oplever dem som relevante. Samtidig tager tilbuddene i deres form 
og indhold ikke højde for de behov for støtte og omsorg, som brugerne har. Det 
gør, at brugerne oplever sig udelukket fra at benytte de almindelige tilbud. For 
mange understreges dette af, at tilbuddene ikke formår at skabe en konstruktiv 
dialog med den enkelte bruger. Konsekvensen er, at en del af brugerne foretager 
et aktivt fravalg af de almindelige tilbud. For andre sker der over tid et passivt 
fravalg ved at forbindelserne til de almindelige tilbud efterhånden "nulstilles". 
Endelig er nogle udelukket fordi deres adfærd ikke kan rummes indenfor de 
almindelige tilbuds rammer. 
 
3. De samfundsmæssige betingelser 
I bestræbelserne på at blive selvhjulpne støder brugerne på vanskeligheder i kraft 
af de samfundsmæssige betingelser på flere områder: 
 

A.  Arbejdsmarkedet 
En del brugere er som udgangspunkt ikke i stand til at påtage sig job på 
almindelige betingelser. De har behov for fleksibelt tilrettelagte job, som  for 
eksempel gør det muligt at tage højde for at de nogle gange kan arbejde flere 
timer end andre.  
For en del brugere medvirker kravet om aktivering i sig selv som blokerende 
for at de kommer i gang på arbejdet. I kraft af deres personlige forhold magter 
de ikke at foretage den pragmatiske tilpasning, som forholdet kræver. 
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B. Boligmarkedet 
De brugere, som er i stand til at bo selvstændigt, står generelt svagt i 
konkurrencen med andre på boligmarkedet. 
For den del af brugerne, som ikke er i stand til at bo selvstændigt, mangler der 
nogle boformer, som kan rumme dem og samtidig være grundlag for et socialt 
fællesskab. 

 
C. Hjælpetilbud til brugere med psykiske vanskeligheder 
Tilgangen til gratis psykologhjælp er vanskelig.  
For unge som ikke ønsker at modtage behandling i det psykiatriske system, 
fordi de selv vil være med til at styre behandlingsforløbet, er der meget få 
muligheder. 
Generelt er tilbuddene ikke indrettet på at skulle arbejde med brugere, hvis 
hverdagsliv er præget af ustabilitet.  
For brugere, der både er psykisk syge og stofmisbrugere, er der kun 
begrænsede muligheder.  

 
Brugere, hvis adfærd præges af misbrug, aggression og vold som udtryksform, 
udstødes fra tilbuddene. 

 
I sin sammenhæng skaber disse forhold en tilstand af social udstødelse, som 
efterlader den enkelte i en situation præget af afmægtighed og afhængighed i forhold 
til omverdenen.  
 
 
II. TILGANGE I ARBEJDET 
Mennesket er et socialt væsen, som udvikler sig i samspil med andre.  
Menneskets mulighed for at forandre sin egen situation ligger i samspillet mellem det 
omgivende samfunds rammer og muligheder samt det enkelte menneskets 
personlige, sociale og faglige kompetencer.  
 
Alle mennesker har evner og forståelse, som de kan trække på i forhold til de 
problemer, de står overfor. Mennesket stræber altid mod det mål at skabe et 
meningsfyldt liv. Dette indebærer at motivation kommer indefra og at menneskets vil 
sit eget bedste og vælger de bedste løsninger ud fra de muligheder mennesket har og 
kan se på det givne tidspunkt. Det forsøger at få det bedste ud af situationen. I 
bestræbelserne på dette er mennesket konstruktivt, målrettet, socialt  og aktivt. 
 
Dette betyder at mennesket stræber efter at skabe livsbekræftende løsninger på 
problemer. Det får sine egne behov tilfredsstillet på en realistisk og kreativ måde ud 
fra de givne omstændigheder.  
 
Gaderummet forsøger gennem sin form og sit indhold at skabe betingelser for, at den 
enkelte kan blive selvhjulpen. 
 
Dette indebærer at følgende principper er grundlag for livet i Gaderummet: 
 
Myndiggørelse 
Det tilstræbes, at støtte det enkelte menneske i at udvikle kompetencer til at træffe 
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beslutninger vedrørende egne forhold og de fælles forhold der vedrører Gaderummet 
samt påvirke de samfundsmæssige rammer.   
I forhold til den enkelte indebærer dette, at det er brugeren selv, som definerer sine 
problemer, og hvad der skal arbejdes med.  
 
Ligeværdighed 
Brugere, frivillige og medarbejdere betragtes som ligeværdige. 
Brugernes tillægges værdi på lige fod med medarbejdernes, når det gælder løsninger 
på det fælles liv i Gaderummet  
 
Krav om udvikling 
I forhold til den enkelte bruger ydes der et med- og modspil som hviler på et krav om 
udvikling i perspektivet på den enkeltes tilværelse. Konkret kan forholdet udtrykkes 
således: "Du kan komme her for at vegetere, men du kan ikke gøre det til dit livs 
indhold, at blive ved med det". 
 
Deltagelse 
Brugernes deltagelse finder sted på flere niveauer, som befinder sig på et kontinuum 
fra at være deltager i en konkret aktivitet over at medvirke til beslutning og 
planlægning af aktiviteter til at medvirke til beslutning, planlægning og gennemførelse 
af aktiviteter. 
 
Alle har mulighed for at deltage i beslutninger der vedrører Gaderummet på de 
ugentlige husmøder.    
 
Tilgængelighed 
Gaderummet er åbent for alle, der ikke har andre steder at gå hen. Der er åbent i 24 
timer i døgnet. Hvis der er et presserende behov for støtte, kan der etableres kontakt 
til en medarbejder.  
 
Rummelighed 
Der er plads til alle, ingen afvises eller udelukkes uanset hvilket udtryk deres 
personlige og sociale problem måtte have. Dette indebærer at der ikke sættes 
stemplende etiketter på Gaderummets brugere. 
 
Helhed, sammenhæng og kontinuitet 
Det tilstræbes at skabe et tilbud som i sin helhed og sammenhæng støtter brugerne i 
at skabe en meningsfuld hverdag og et perspektiv på fremtiden - hvad enten 
problemet er bolig, arbejde eller indhold i hverdagen.  
 Det forsøges at skabe en ramme hvor gaderummet kan fungere som et bagland, når 
den unge har behov for det. Hvor den unge har mulighed for at afprøve sin 
færdigheder i forhold til at kunne mestre tilværelsen ved for eksempel at flytte i egen 
bolig, og bruge Gaderummet som et besøgssted - eller en mulighed, hvor der kan 
søges råd og vejledning, når der opstår behov for det. En tryg base, som den unge 
afvikler sit forhold til over tid, i takt med, at den pågældende ikke længere har behov 
for det der her kan tilbydes.  
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Mål og handleplaner 
Formulering af mål for den unges indsats og udarbejdelse af handleplaner som 
redskab sker enten når de unge er parate til at indgå i et samarbejde, hvor mål og 
handleplaner er anvendelige, eller hvor hensynet til fællesskabet i Gaderummet gør 
det nødvendigt at der iværksættes en målrettet indsats. Gaderummet går aktivt ind i 
samarbejdet med de pågældende unge om formulering af mål og handleplan. 
 
 
III. KONKRET ANVENDTE METODER 
Gaderummet indeholder tre funktioner, som hver for sig og sammen udgør og er base 
for de konkret anvendte metoder: 
 

1. En døgnåben værestedsfunktion med mulighed for akut overnatning 
2. En  rådgivningsfunktion 
3. En bofunktion 

 
VÆRESTEDSFUNKTIONEN 
Værestedet henvender sig til psykisk sårbare og psykisk syge yngre personer. 
Det primære ved funktionen er, at den skal være et fristed, hvor den enkelte kan være 
uden at føle sig presset af krav om bestemte præstationer eller en bestemt adfærd.  
Udover at være et åbent, lettilgængeligt værested skal stedet rumme aktiviteter, som 
kan støtte den enkelte i hverdagen. Aktiviteterne vælges ud fra principper om, at de 
skal have en nytteværdi for den enkelte og en funktion i forhold til de behov, som 
brugerne har i deres daglige tilværelse. Et tredje princip drejer sig om tilslutning. Hvis 
man ønsker en aktivitet iværksat, og ingen vil tage de praktiske opgaver på sig, bliver 
aktiviteten ikke til noget. 
 
Der er et ønske om, at udvikle interne arbejdsfunktioner. De kan benyttes som 
arbejdspladser af brugere, der har behov for at træne sig i at arbejde med henblik på 
en senere overgang til ekstern beskæftigelse. 
 
Der er et ønske om at udvide de nuværende aktiviteter, så der fremover bliver 
mulighed for blandt andet: 
 
Bade- og vaskefaciliteter - Mange af værestedets brugere lever deres liv i 
gademiljøet og har derfor ikke andre muligheder for personlig hygiejne og tøjvask. 
 
Køkken - skal give mulighed for at værestedet brugere kan lave mad som alternativ til 
at skulle købe sig til den. Endvidere skal køkkenet bruges af beboerne i bokollektivet 
og bofællesskabet.  
 
Folkekøkken 
Som et led i værestedets funktion kan der laves fællesspisning, hvor brugere der ikke 
kan lave mad til sig selv eller ikke har penge til det her og nu får mulighed for at få 
noget at spise. Fællesspisningerne skal også medvirke til, at Gaderummet kan bevare 
den forbindelse til gademiljøet, som er en forudsætning for, at brugerne har tillid til 
stedet og vil komme der. Arbejdet med køkkenet og folkekøkkenet tænkes udnyttet 
som en intern arbejdsfunktion. 
"Klunserværksted" - aktiviteterne består i, at brugerne klunser diverse effekter i 
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byen, som efterfølgende repareres. Efterfølgende overtager brugerne effekterne til 
eget brug. Det kan for eksempel dreje sig om ting til husholdningen for de, som skal 
flytte ud og tøj m.v. som man har brug for. Endvidere benyttes en del af effekterne i 
Gaderummets funktioner, som erstatning for nogle af de, som slides ned eller 
ødelægges på stedet. Værkstedet organiserer indhentningen af materiale og den 
efterfølgende reparation og genanvendelse. På den måde er det hensigten at  
værkstedet kan fungere som en intern arbejdsfunktion. 
 
Træ- metal- og syværksted - i dette værksted kan der arbejdes med de effekter som 
klunses. Der kan også arbejdes med at lave diverse ting, som man har brug for i 
forbindelse med en udflytning. Værkstedet kan også benyttes til egentlig 
hobbyvirksomhed. 
 
"Kreativitetsværksteder" - som rummer mulighed for at arbejde med foto, male, 
computergrafik og -musikøverum 
 
Fitness - som giver mulighed for fysisk udfoldelse, som kan give afløb for 
aggressioner og ophobet frustration i en konstruktiv form Endvidere kan faciliteterne 
bruges til egentlig træning 
 
Pc-værksted - værkstedet kan benyttes af brugerne til kommunikation med 
omverdenen via e-mail og chat. Der kan hentes viden via internettet, ligesom der 
gives mulighed for at man kan gøre sine synspunkter gældende ved at lægge ting ud 
på nettet. Værkstedet kan også bruges i forbindelse med studier, ansøgninger m.v. 
Endelig kan værkstedet benyttes til rekreative formål. Værkstedet giver også 
mulighed for, at man i det hele taget kan lære at benytte computere og diverse 
programmer. Samtidig giver vedligeholdelsen af computerne nogle brugere mulighed 
for at lære at bygge og reparere dem. Dette tænkes også udnyttet som en intern 
arbejdsfunktion. 
 
Bibliotek og læserum - som giver mulighed for at læse aviser og bøger, arbejde 
med studier mv. Samtidig vil der blive skabt et roligt hjørne i huset. 
 
Udflugter og ture 
Udflugterne skal være for de, som kommer i værestedet. Det kan dreje sig om 
teaterbesøg, besøg på museer, en tur til stranden og lignende. Udover det 
umiddelbare rekreative formål bruges turene som et redskab til at åbne brugernes 
forhold til omgivelserne og som et led i at skabe fællesskab mellem brugerne. 
Samtidig kan udflugterne tjene som en aflastning af værestedet, hvis miljø ind 
imellem vil bære præg af belastning i kraft af den meget åbne tilgang til stedet. 
Alle, som kommer i værestedet, kan deltage i udflugterne. 
 
Turene skal være for de, som bor i bokollektivet og bofællesskabet. Ligesom 
udflugterne er turenes formål dels rekreativt, dels et led i at normalisere beboernes 
tilværelse.  
Deltagerne i turene vælges på fællesmødet. Turene organiseres af beboerne selv.  
Medarbejderne deltager på rejserne som formidlere mellem de deltagende og 
omverdenen. 
I enkelte tilfælde benyttes ture som et middel til at støtte en bruger eller en beboer, 
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som er inde i en dårlig periode. I disse tilfælde tager vedkommende af sted med en 
støtteperson eller to. 
 
 
Akut overnatning  
Det er muligt at bruge værestedet som akut overnatningsmulighed. For nogle brugere 
kan det være det første skridt på vejen til en mere permanent relation til 
Gaderummets øvrige funktioner. 
 
Undervisning 
Målrettet undervisningstilbud til brugere og frivillige ressourcepersoner, som ønsker at 
deltage i arbejdet. 
 
Offentlige møder 
Møderne tænkes afholdt jævnligt i løbet af året. Formålet med møderne er at åbne 
Gaderummet op i forhold til lokalområdet, samt inspirere de unge og udvikle det 
faglige indhold.  
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RÅDGIVNINGSFUNKTIONEN 
Rådgivningsfunktionen skal fungere som et supplement til de almindelige hjælpe- og 
behandlingstilbud. I det omfang, at henvendelser kan henvises, bliver de det. 
 
Brugerne kan enten benytte rådgivningen eller værestedet, men kan også vælge at 
benytte begge muligheder samtidig. I nogle tilfælde kommer brugerne til rådgivningen 
via værestedet. I andre tilfælde er det omvendt. I deres samspil og den åbne tilgang til 
værestedet virker de to enheder indirekte opsøgende. Det giver mulighed for at samle 
nogle unge op, som ellers ville være overladt til sig selv i kraft af deres egen holdning 
til de mere etablerede behandlingsformer og disses forholden sig til de unge. 
 
I sit samspil kan stedet udgøre et fast holdepunkt for en del yngre psykisk syge. 
Nogle kan fastholde sig i kraft af samspillet mellem rådgivningen og værestedet, 
mens andre primært fastholdes i kraft af samspillet mellem værestedet og bomulig-
heden. 
 
Arbejdet i rådgivningen hviler på følgende principper: 
 
Arbejde på brugernes præmisser det er brugernes opfattelse af egne problemer, 
som er udgangspunktet for samarbejdet. 
 
Total Åbenhed - det er et princip at samarbejdet fra medarbejdernes side hviler på 
en total åbenhed i forhold til brugeren. Dette indebærer, at brugeren er informeret og 
deltager i alle beslutninger, som vedrører brugeren selv. I arbejdet forbliver fokus på 
brugeren, og styringen forbliver i hele processen i brugerens hænder. 
 
Ubundet tilgang - samarbejdet med brugeren er ikke bundet til en bestemt teoretisk 
eller terapeutisk retning, men bestemmes af de behov brugeren har. Der arbejdes i 
rådgivningen såvel med brugere, som tager medicin som med brugere, der ikke 
ønsker at være medicinerede. 
 
Principielt indeholder samarbejdet tre niveauer/faser: 
 

Problemudvikling - i denne fase arbejdes der med at indkredse brugerens 
problem, sådan som brugeren selv ser det. Et centralt element i dette er at 
forsøge at komme på sporet af brugerens egen funktionsmåde, således at 
videreudvikling kan komme i stand. 
 
Problemformulering - i denne fase bruges informationerne fra den første fase til 
sammen med brugeren at formulere den eller de problemstillinger, som der 
skal samarbejdes om. 

 
Problemløsning - i denne fase fastlægges, hvordan arbejdet med problemerne 
skal foregå. Herefter arbejdes med problemløsning.  
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BOFUNKTIONEN 
Bofunktionen skal kunne imødekomme brugernes behov for en bomulighed på to 
niveauer. De to niveauer repræsenterer hver for sig en selvstændig mulighed, som 
skal modsvare et behov hos den enkelte bruger. Samtidig kan de to niveauer også 
ses som to trin på vej mod en tilværelse som selvhjulpen i egen bolig ude i byen. 
 
Bokollektivet 
Nogle af de, som er boligløse, når de opsøger Gaderummet er ikke i stand til at bo   
selvstændigt i egen bolig. De har i en periode behov for en boform, som stiller få krav 
til egenfunktionen og som samtidig giver mulighed for et vist fællesskab og nogle at 
dele ansvaret for boligen med. Bokollektivet skal imødekomme dette behov gennem  
tilbuddet om midlertidigt ophold i en fælles bolig i en kollektiv ramme. Fysisk kan 
bokollektivet have form af en fælles sovesal, hvor brugerne i øvrigt deler faciliteter 
med brugerne af værestedet, hvor en del af dem i forvejen er kendt og kommer. 
 
Fremtidig etablering af et Bofællesskab 
I forbindelse med, at nogle brugere begynder at reetablere deres forhold til 
omverdenen, vil de få behov for en boligform, som sikrer dem ro og ordentlige 
muligheder for at kunne koncentrere sig om arbejde, uddannelse m.v. Samtidig er de 
personligt ikke nået til at kunne bo for sig selv udenfor Gaderummets regi. Disse 
brugere har behov for at have den tryghed, de oplever ved en fortsat direkte 
tilknytning til stedet samtidig med, at de træner sig i at tage det fulde ansvar for sig 
selv i en bolig udenfor Gaderummets regi.  
Gaderummet ønsker derfor at arbejde videre med muligheden for at etablere et 
bofællesskab. Dette skal imødekomme de beskrevne behov gennem tilbuddet om en 
egen bolig i en fælles ramme. Fysisk kan denne boligsituation have form af et antal 
værelser, som er placeret i bygningsmæssig i sammenhæng med Gaderummets 
øvrige funktioner. Bofællesskabet tænkes etableret som en forsøgsordning efter 
Økonomi- og Erhvervsministeriets regler om "Skæve boliger for skæve eksistenser", 
jævnfør Socialministeriet vejledning til Hjemløsepuljen.



ORGANISATION 
 
 
 
 
 
 BESTYRELSE 
 (Overordnet ansvar og rammer 
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 FÆLLESMØDET 
 (rammerne for daglig praksis, 

ansættelser)  
 
 
 
 Daglig leder  (omsætning af beslutninger 

samt ansvar for drift af funk-
tioner) 

 
 
 
 
 
 Ansatte og brugere 
 (tilrettelæggelse af det daglige 

arbejde i værestedsfunktionen 
og aktiviteterne)

 
 
 
 
Gaderummet drives af foreningen "Initiativgruppen Gaderummet på Nørrebro".  
Foreningens bestyrelse har det overordnede, samlede ansvar for Gaderummet. 
Indenfor rammerne af bestyrelsens beslutninger fastlægger Fællesmødet rammerne 
for den daglige praksis. Fællesmødet står for ansættelse af personale.  
I tilfælde af uenighed henlægges beslutninger til afgørelse i bestyrelsen. 
Det overvejes at omdanne Gaderummet til en selvejende institution. 
 
Den daglige leder har ansvaret for at omsætte Fællesmødets beslutninger i praksis, 
herunder det daglige ansvar for driften i de tre funktioner. Derudover har lederen et 
selvstændigt fagligt ansvar for arbejdets udførelse. 
 
I tilfælde af uenighed mellem den daglige leder og fællesmødet henlægges 
beslutninger til afgørelse i bestyrelsen. 
 
Det daglige arbejde tilrettelægges i samarbejde mellem brugerne og de ansatte. 
 
Med hensyn til bokollektivet er forholdene som tidligere beskrevet, at indflytningen 
afgøres af husmødet. Dette møde tager også stilling til øvrige forhold i det daglige. 
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PERSONALE 
Et grundlæggende princip i Gaderummets personalepolitik er, at alle medarbejdere 
skal kunne udfylde praktiske funktioner, som brugerne oplever meningsfulde og 
relevante for dem udfra deres egen situation og deres behov. Et andet princip er, at 
der ikke skal ansættes personale til at gøre de ting, som brugerne selv kan. 
Ved ansættelserne lægges der vægt på en kombination af faglige kompetencer og 
praktiske færdigheder samt den enkeltes personlige kompetencer.  
 
Gaderummets bemanding omfatter: 
 
To psykologer, hvoraf den ene er den nuværende daglige leder 
En sygeplejerske  
En "handy man"/socialrådgiver 
En administrativ medarbejder 
 
Psykologerne, sygeplejersken samt handymanden/socialrådgiveren deltager alle i 
arbejdet med de almene opgaver i værestedet og aktiviteterne. Samtidig har de nogle 
kerneydelser som er bundet til deres faglige kompetencer. For psykologernes 
vedkommende rådgivning og personlig støtte, for sygeplejerskens vedkommende 
sundhedsfaglige opgaver, motivation og almindelig vejledning. For "handy manens" 
vedkommende værksteder, vedligeholdelse og fællesprojekter med brugerne.  
 
Den administrative medarbejder arbejder med administration, regnskab, bogholderi 
og støtte til de unge i forhold til disses egen økonomi. 
 
Medarbejderne deltager på skift i en tilkaldevagtsordning i nattetimerne. 
 
SAMARBEJDE 
Samarbejdet mellem Gaderummet og omverdenen omfatter et konkret samarbejde 
som vedrører de enkelte unge med de respektive lokalcentre i København, det 
psykiatriske system og politiet samt kriminalforsorgen. 
 
Endvidere foregår der et løbende samarbejde mellem Gaderummet og Lokalcentret 
Indre Nørrebro, idet en specialfaglig kontaktperson i lokalcentret bistår Gaderummet 
med at formidle kontakt mellem den enkelte unge og vedkommendes sagsbehandler. 
Endvidere indgår kontaktpersonen i mere generelle samarbejdsflader og –temaer. 
 
Der foregår ligeledes et konkret samarbejde mellem Gaderummet og lokalcentrets 
beskæftigelsesvejleder om udarbejdelse af handleplaner eller om aktivering. 
 
Samarbejdet med sygehuspsykiatrien fungerer ikke tilfredsstillende. Det er 
Gaderummets ønske at få et formaliseret og ligeværdigt samarbejde med en af HS 
psykiatriske afdelinger til gavn for de unge, som er psykisk sårbare og for enkeltes 
vedkommende psykotiske eller dobbeltdiagnosticerede. 
 
Der er et samarbejde med lokale frivillige bl.a. fra den katolske kirke på Blågårds 
Plads, hvor den frivillige nogle mandage om måneden hjælper med madlavningen.     
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MÅLOPFYLDELSE OG DOKUMENTATION 
I gennem alle årene har der været ført en form for registrering af hvem der  
kommer i Gaderummet og i rådgivningen. Der er tale om ordnede notater for hver 
enkelt person, som der har været en sag på. Parallelt hermed er der de 2 sidste år 
arbejdet på at opbygge en database, så dataene kan behandles kvalitativt og 
statistisk. Databasen mangler endnu at blive udbygget med et rapport-niveau, men er 
ellers færdig i hovedtræk. Alle oplysningerne kan i samarbejde med de unge 
overføres til databasen, og kan i samarbejde med brugerne bearbejdes, men hidtil har 
der ikke været ressourcer og arbejdskraft til implementering af rapport-niveauet, 
indtastning, bearbejdning og tolkning af data. Denne videre etablering kræver en 
særlig prioritering af arbejdskraft. 
Grundlaget for en omfattende dokumentation til en belysning af Gaderummets 
samlede arbejde foreligger altså. Derudover føres der en omfattende dagbog over  
dagens gang i Gaderummet, som er en form for kvalitativt supplement til  
registreringsarbejdet med de enkelte brugere. 
 
ØKONOMISK OVERSLAG 
      årligt i 1000 kr.  
 
     2003  2004  2005   
Lønninger    2.110  2.110  2.110 
-leder    
-faglige medarbejder(e)-8 mdr          
-bogholder/sekretær-8 mdr             
Leder, psykolog,  sygeplejerske,                                                   
 håndværker og adm. medarb.  
Psykiatrisk konsulent 
Timelønnede medarbejdere               
Tilkaldevagt                
Andre personaleudgifter         
Kørsel               
 
Husleje inkl.            1.255     1.255  1.255 
- elektricitet,varme, vand                           
 
Administration     
(telefon, kontorhold, forsikring,  
edb m.v.)                  150     150     150 
  
Småanskaffelser, vedligehold      100     100     100 
 
Aktiviteter (værksteder, aviser,  
gruppeaktiviteter) og forplejning      260     260     260 
                      
 
Revision          25       25       25 
 
 
 I alt            3.900  3.900  3.900         



 19

 
Note:  
 
Der kan først anslås en udgift til flytning og etablering, når der er fremskaffet en ny 
ejendom, og dette beror på, at Gaderummets økonomi sikres for en længere periode. 
Udgiften kommer skønsmæssigt til at ligge på et niveau mellem 300.000 kr. og 
1.000.000 kr., afhængigt af ejendommens indretning og Gaderummets muligheder for 
selv at gennemføre etableringen.  


	GADERUMMET
	Projektbeskrivelse
	December 2002
	INDLEDNING
	Gaderummet  tænkes fremover som et hus, der indeholder tre funktioner - en værestedsfunktion med en bo- og en rådgivningsfunktion. 
	Indledningsvis kan brugeren vælge at benytte rådgivningen eller værestedet, men kan også benytte begge muligheder samtidig. I nogle tilfælde kommer brugerne til rådgivningen via værestedet. I andre tilfælde er det omvendt. Atter andre bruger enten kun det ene eller det andet. Muligheden for samspil mellem funktionerne og den åbne tilgang til værestedet giver brugerne flere muligheder for kontakt. Det giver mulighed for at samle nogle op, som ellers ville være overladt til sig selv.
	Stedet henvender sig primært til hjemløse personer i alderen fra 18 til 30 år med tydelige personlige og sociale vanskeligheder.
	Målgruppen er generelt præget af et liv i gademiljøet uden faste holdepunkter og social isolation. Der er en overvægt af personer, som er boligløse, og som ikke magter at bo i egen bolig. Generelt har de en dårlig sundhedstilstand. En væsentlig del har i kraft af deres tidligere erfaringer et skeptisk forhold til de almindelige hjælpe- og behandlings-tilbud, herunder de sociale myndigheder. For mange har livet i gademiljøet også betydet, at de blandt andet har måttet klare sig ved kriminalitet. Disse forhold har låst mange i fast i en minimal tilværelse, præget af overlevelse samt et vanskeligt, ofte angstpræget og aggressivt  forhold til omverdenen og misbrug.
	Gaderummet søger med sit indhold og sin arbejdsform at danne en bro mellem denne minimale tilværelse og en fremtid, hvor den enkelte gradvis kan få et almindeligt hverdagsliv. Målet er, at den enkelte bliver selvhjulpen personligt, økonomisk og socialt.
	For at nå dette mål, skal den enkelte beslutte sig til at træffe de valg som de nødvendige forandringer kræver og dermed udløse sine ressourcer til fordel for sig selv. 
	Det kræver, at brugerne er i et miljø, præget af åbenhed, dialog, få krav og en brugerstyret beslutningsform, som gør det klart, at beslutninger om den enkeltes forhold og fremtid er vedkommendes eget valg.
	En del brugere oplever sig afmægtige overfor at skulle bo selvstændigt i egen bolig.
	De har forsøgt flere gange, men har hver gang måttet opgive. De oplever den omflakkende tilværelse i gademiljøet som en lettelse, fordi den daglige kamp for overlevelse fylder dem, sådan at de ikke lades alene og konfronteres med den smerte de lever med. 
	For disse brugere kan bokollektivet være et relevant alternativ og en støtte i processen frem mod en ændret tilværelse.
	FORMÅL OG MÅL
	Formålene med Gaderummets arbejde er:
	 At stille en ramme til rådighed, som giver brugerne mulighed for at blive selvhjulpne personligt, socialt og økonomisk
	 At være et fristed, som rummer de dobbelt udstødte gennem at yde støtte, accept, anerkendelse og muligheder for socialt samvær
	Målene med Gaderummets arbejde er:
	 At intervenere i en igangværende social deroute
	 At være et fast holdepunkt i en omflakkende tilværelse præget af kaos, utryghed og misbrug
	 At støtte den enkelte i at reetablere forbindelsen til relevante myndigheder og hjælpeforanstaltninger
	 At støtte den enkelte i at genopbygge relationer til familie og relevante tidligere netværk
	 At støtte den enkelte i at etablere grundlaget for en selvhjulpen tilværelse gennem bolig, arbejde m.v.
	DE TRE FUNKTIONER
	.
	1. Værestedsfunktionen - et døgnåbent værested med aktiviteter og mulighed for akut overnatning. Brugerne kan selv visitere sig til værestedet, som i princippet er åbent for alle.
	 Unge under18 år modtages ikke, men henvises til andre muligheder.
	Værestedet er åbent døgnet rundt, alle ugens dage, hele året. Der foregår ingen visitation ved henvendelse. 
	2. Rådgivningsfunktionen - en åben psykologisk rådgivning. Brugerne kan selv henvende sig til rådgivningen, men der foregår efterfølgende en visitation af henvendelserne. Unge under18 år modtages ikke, men henvises til andre muligheder. 
	Henvendelser til rådgivningen visiteres ud fra en samlet vurdering af personens psykiske og sociale situation. 
	Personer som, i kraft af deres situation kan benytte andre muligheder henvises til disse.
	 3. Bokollektivet - Indflytning sker efter forudgående kendskab til brugeren. Indflytning i bokollektivet besluttes af husmødet (bokollektivets beboere samt medarbejdere). 
	Bokollektivet kan benyttes efter forudgående beslutning, som beskrevet ovenfor. Ved beslutningen om indflytning i bokollektivet lægges der vægt på det hidtidige kendskab til personen, at personen er boligløs, samt at personen befinder sig i en situation, som er kaotisk med tydelige personlige, sociale og økonomiske problemer. 
	Personer, som har andre muligheder eller som kan betale for en bolig tilbydes ikke indflytning i bokollektivet. Evnen til at betale for en bolig vurderes ud fra hvorvidt vedkommende er i stand til at styre sin økonomi eller ikke, og ikke ud fra vedkommendes nominelle indtægt.
	Opholdet i bokollektivet er midlertidigt. Udflytning finder sted, når man har fået en bolig og er parat til at bo selvstændigt.
	Alle tre funktioner kan bruges af begge køn.
	MÅLGRUPPER I GADERUMMET
	GENERELT OM MÅLGRUPPERNE I DE TRE FUNKTIONER
	De personer, som benytter de tre funktioner kan individuelt være meget forskellige. Det er alligevel muligt at fremhæve nogle træk, som er fælles for mange af dem.
	I alle tre funktioner er der en overvægt af personer, som af personlige grunde ikke magter at bo i egen bolig. Mange har prøvet det i perioder, men har opgivet og er vendt tilbage til en omflakkende tilværelse uden et fast opholdssted. 
	Generelt har brugerne af en dårlig sundhedstilstand.
	En væsentlig del af brugerne har et problematisk forhold til de sociale myndigheder, herunder disses medarbejderne. 
	For en del betyder det, at de i perioder er uden forbindelse til det sociale system. 
	Livet i gademiljøet har for mange betydet, at de blandt andet har måttet klare sig ved kriminalitet. Det medfører, at de har en plettet straffeattest, hvilket besværliggør deres muligheder for at få arbejde. Mange har samtidig et stort efterslæb i form af ubetalte bøder og uafsonede straffe. Disse forhold medfører, at nogle fastholdes i en margi-naliseret situation, og at mange har vanskelighed ved at komme i gang med en anden form for tilværelse.
	MÅLGRUPPER I RÅDGIVNINGEN
	Rådgivningen henvender sig til psykisk sårbare og psykisk syge personer, hvis hverdagsliv er uden faste holdepunkter, samt tydelige personlige og sociale vanskeligheder. Rådgivningen virksomhed sigter på at samle de personer op som ikke, i deres hidtidige forbindelse med andre behandlings- eller hjælpemuligheder, har oplevet sig hjulpet eller har oplevet sig afvist.
	Rådgivningen arbejder for tiden med:
	Unge psykisk sårbare - 18 - 25 år
	Aldersmæssigt ligger hovedvægten i gruppen mellem 18 og 22 år. Psykisk sårbare unge af begge køn med tidligere erfaringer med forskellige former for behandling, psykiatrisk eller psykologisk. Disse forløb har ikke haft den ønskede effekt, hvilket for mange har gjort egen læge til en gennemgående, vigtig kontakt. I årene inden henvendelsen er deres personlige og sociale situation gradvist forværret. De har måttet opgive uddannelse og/eller arbejde. Deres hverdag er faldet fra hinanden. De er kontanthjælpsmodtagere. Nogle bor hos forældre, andre hos venner og nogle er boligløse. De fleste har således stadig et socialt netværk, som fungerer på et vist niveau. De ønsker støtte til at undgå en yderligere forværring af situationen.
	Yngre med psykiske vanskeligheder - 25 - 30 år
	Personer af begge køn, som er karakteriseret ved at have haft længerevarende kontakt med psykiatriske behandlingssystemer. 
	De er diagnosticeret psykisk syge. Andre er ikke diagnosticerede, men har tydelige psykiske vanskeligheder. Nogle er såkaldt dobbeltdiagnosticerede, såvel med en psykiatrisk som en misbrugsdiagnose.
	I begge grupper er de fleste kontanthjælpsmodtagere med eller uden bolig. I løbet af årene er deres sociale netværk blevet slidt op, og de er nu isolerede. De henvender sig med et ønske om at kunne komme til at leve et liv uden behandling, medicin og pension.
	"Overleverne" - 25 - 28 år
	Personerne i denne gruppe har lært at overleve på de vilkår, som deres psykiske og sociale vanskeligheder giver dem. De kan være diagnosticerede eller ikke, men er under alle omstændigheder præget af tydelige psykiske vanskeligheder.
	Deres hverdagsliv er gearet til overlevelse. De lever "i en kasse". Med det menes et begrænset rum, som de i høj grad selv behersker. De fastholder overlevelsen som mål og er på den måde modstandsdygtige overfor påvirkninger fra omgivelserne.
	Deres tillid til at der kan ske ændringer af deres tilværelse er meget lille. Samtidig ønsker de at få sociale relationer og har en erkendelse af, at deres hidtidige livsførelse ikke kan fortsætte.
	De er kontanthjælpsmodtagere uden bolig, som lever en "nomadetilværelse", hvor de finder overnatningsmuligheder, hvor de kan.
	MÅLGRUPPER I VÆRESTEDET
	Værestedet henvender sig til psykisk sårbare og psykotiske yngre personer, hvis tilværelse er uden forankring. Personer, som ellers ville være henvist til at hutle sig igennem i gademiljøet. Værestedet skal fungere som et fristed i hverdagen, hvor den enkelte kan finde ro, deltage i aktiviteter sammen med andre og opleve sig som en del af et fællesskab. Gennem dette skal værestedet fungere som udgangspunkt for kontakt til den enkelte med henblik på at kunne tilbyde vedkommende en relevant støtte personligt og socialt. 
	Værestedet fungerer også som et fast holdepunkt for personer som tidligere har benyttet bomuligheden og nu er flyttet ud.
	Værestedet er i princippet åbent for alle, men retter sig i funktion mod:
	Yngre personer med psykiske vanskeligheder
	Personer, hvis hverdagsliv er præget af manglende forankring og uden faste holdepunkter. De er uden et fungerende socialt netværk. Er ude af kontakt med behandlingsmuligheder eller ønsker ikke denne kontakt. Endvidere kan de, i kraft af deres personlige adfærd, have vanskeligt ved eller være udelukket fra at benytte andre muligheder for samvær og kontakt. Gruppen omfatter tillige unge med dobbeltdiagnose.
	"Overleverne"

	Gruppen er tidligere beskrevet under målgrupperne for Regnbuen.
	Udflyttede unge
	Unge som tidligere har boet i bomuligheden, og som nu er flyttet ud.
	   Andre unge
	Disse unge kommer på stedet, fordi de tiltrækkes af den ungdomskultur, som stedet rummer. De unge deltager i de aktiviteter, som finder sted og er samtidig ved deres deltagelse og tilstedeværelse en ressource for stedet.   
	Akut overnatning
	Det er muligt at overnatte akut i Gaderummet, hvis man har behov for det. De overnattende er primært de, som bruger værestedet. Endvidere benyttes muligheden af "overleverne" og andre, som lever en "nomadetilværelse".
	MÅLGRUPPER I BOFUNKTIONEN
	Bomuligheden henvender sig til personer fra målgrupperne i rådgivningen eller værestedet, som har behov for funktionen. 
	METODE 
	Gaderummets metode hviler på tre elementer - problemforståelse, tilgange i arbejdet samt konkret anvendte metoder.
	I. PROBLEMFORSTÅELSE
	Centralt i Gaderummets problemforståelse står betragtningen om den enkelte som socialt udstødt. Brugerne betragtes som individer med et ønske om en anden og bedre tilværelse. Deres muligheder for at opnå denne tilværelse blokeres imidlertid af flere forhold:
	1. Brugernes personlige, sociale og økonomiske forhold
	Målgrupperne er personer med psykiske vanskeligheder. Disse kan variere fra en tydelig psykisk sårbarhed til egentlige psykotiske tilstande. Under alle forhold er individernes personlige forhold af betydning for, at de ikke selv kan skabe en stabil ramme for deres hverdagsliv. Deres energi er bundet til at komme igennem den ene dag efter den anden. De magter ikke af egen drift at ændre forholdene.
	Deres sociale situation fremstår ustabil og kaotisk,  præget af manglende bolig, arbejde og socialt netværk. Det kaotiske hverdagsliv medfører også, at så godt som ingen af brugerne er i stand til at styre deres økonomi, der for langt de fleste er baseret på kontanthjælp. Med til billedet hører også, at mange er låst fast i en situation, hvor deres muligheder for at få arbejde er begrænset af, at de ikke har en ren straffeattest.
	2. De almindelige hjælpe- og behandlingstilbud
	 Brugernes tidligere erfaringer med de almindelige hjælpe- og behandlingstilbud gør, at de ikke oplever dem som relevante. Samtidig tager tilbuddene i deres form og indhold ikke højde for de behov for støtte og omsorg, som brugerne har. Det gør, at brugerne oplever sig udelukket fra at benytte de almindelige tilbud. For mange understreges dette af, at tilbuddene ikke formår at skabe en konstruktiv dialog med den enkelte bruger. Konsekvensen er, at en del af brugerne foretager et aktivt fravalg af de almindelige tilbud. For andre sker der over tid et passivt fravalg ved at forbindelserne til de almindelige tilbud efterhånden "nulstilles". Endelig er nogle udelukket fordi deres adfærd ikke kan rummes indenfor de almindelige tilbuds rammer.
	3. De samfundsmæssige betingelser
	I bestræbelserne på at blive selvhjulpne støder brugerne på vanskeligheder i kraft af de samfundsmæssige betingelser på flere områder:
	A.  Arbejdsmarkedet
	En del brugere er som udgangspunkt ikke i stand til at påtage sig job på almindelige betingelser. De har behov for fleksibelt tilrettelagte job, som  for eksempel gør det muligt at tage højde for at de nogle gange kan arbejde flere timer end andre. 
	For en del brugere medvirker kravet om aktivering i sig selv som blokerende for at de kommer i gang på arbejdet. I kraft af deres personlige forhold magter de ikke at foretage den pragmatiske tilpasning, som forholdet kræver.
	B. Boligmarkedet
	De brugere, som er i stand til at bo selvstændigt, står generelt svagt i konkurrencen med andre på boligmarkedet.
	For den del af brugerne, som ikke er i stand til at bo selvstændigt, mangler der nogle boformer, som kan rumme dem og samtidig være grundlag for et socialt fællesskab.
	C. Hjælpetilbud til brugere med psykiske vanskeligheder
	Tilgangen til gratis psykologhjælp er vanskelig. 
	For unge som ikke ønsker at modtage behandling i det psykiatriske system, fordi de selv vil være med til at styre behandlingsforløbet, er der meget få muligheder.
	Generelt er tilbuddene ikke indrettet på at skulle arbejde med brugere, hvis hverdagsliv er præget af ustabilitet. 
	For brugere, der både er psykisk syge og stofmisbrugere, er der kun begrænsede muligheder. 
	Brugere, hvis adfærd præges af misbrug, aggression og vold som udtryksform, udstødes fra tilbuddene.
	I sin sammenhæng skaber disse forhold en tilstand af social udstødelse, som efterlader den enkelte i en situation præget af afmægtighed og afhængighed i forhold til omverdenen. 
	II. TILGANGE I ARBEJDET
	Mennesket er et socialt væsen, som udvikler sig i samspil med andre. Menneskets mulighed for at forandre sin egen situation ligger i samspillet mellem det omgivende samfunds rammer og muligheder samt det enkelte menneskets personlige, sociale og faglige kompetencer. Alle mennesker har evner og forståelse, som de kan trække på i forhold til de problemer, de står overfor. Mennesket stræber altid mod det mål at skabe et meningsfyldt liv. Dette indebærer at motivation kommer indefra og at menneskets vil sit eget bedste og vælger de bedste løsninger ud fra de muligheder mennesket har og kan se på det givne tidspunkt. Det forsøger at få det bedste ud af situationen. I bestræbelserne på dette er mennesket konstruktivt, målrettet, socialt  og aktivt.Dette betyder at mennesket stræber efter at skabe livsbekræftende løsninger på problemer. Det får sine egne behov tilfredsstillet på en realistisk og kreativ måde ud fra de givne omstændigheder. Gaderummet forsøger gennem sin form og sit indhold at skabe betingelser for, at den enkelte kan blive selvhjulpen.
	Dette indebærer at følgende principper er grundlag for livet i Gaderummet:
	Myndiggørelse
	Det tilstræbes, at støtte det enkelte menneske i at udvikle kompetencer til at træffe beslutninger vedrørende egne forhold og de fælles forhold der vedrører Gaderummet samt påvirke de samfundsmæssige rammer.  I forhold til den enkelte indebærer dette, at det er brugeren selv, som definerer sine problemer, og hvad der skal arbejdes med. LigeværdighedBrugere, frivillige og medarbejdere betragtes som ligeværdige.Brugernes tillægges værdi på lige fod med medarbejdernes, når det gælder løsninger på det fælles liv i Gaderummet Krav om udviklingI forhold til den enkelte bruger ydes der et med- og modspil som hviler på et krav om udvikling i perspektivet på den enkeltes tilværelse. Konkret kan forholdet udtrykkes således: "Du kan komme her for at vegetere, men du kan ikke gøre det til dit livs indhold, at blive ved med det".DeltagelseBrugernes deltagelse finder sted på flere niveauer, som befinder sig på et kontinuum fra at være deltager i en konkret aktivitet over at medvirke til beslutning og planlægning af aktiviteter til at medvirke til beslutning, planlægning og gennemførelse af aktiviteter.Alle har mulighed for at deltage i beslutninger der vedrører Gaderummet på de ugentlige husmøder.   
	TilgængelighedGaderummet er åbent for alle, der ikke har andre steder at gå hen. Der er åbent i 24 timer i døgnet. Hvis der er et presserende behov for støtte, kan der etableres kontakt til en medarbejder. RummelighedDer er plads til alle, ingen afvises eller udelukkes uanset hvilket udtryk deres personlige og sociale problem måtte have. Dette indebærer at der ikke sættes stemplende etiketter på Gaderummets brugere.Helhed, sammenhæng og kontinuitetDet tilstræbes at skabe et tilbud som i sin helhed og sammenhæng støtter brugerne i at skabe en meningsfuld hverdag og et perspektiv på fremtiden - hvad enten problemet er bolig, arbejde eller indhold i hverdagen.  Det forsøges at skabe en ramme hvor gaderummet kan fungere som et bagland, når den unge har behov for det. Hvor den unge har mulighed for at afprøve sin færdigheder i forhold til at kunne mestre tilværelsen ved for eksempel at flytte i egen bolig, og bruge Gaderummet som et besøgssted - eller en mulighed, hvor der kan søges råd og vejledning, når der opstår behov for det. En tryg base, som den unge afvikler sit forhold til over tid, i takt med, at den pågældende ikke længere har behov for det der her kan tilbydes. 
	Mål og handleplaner

	Formulering af mål for den unges indsats og udarbejdelse af handleplaner som redskab sker enten når de unge er parate til at indgå i et samarbejde, hvor mål og handleplaner er anvendelige, eller hvor hensynet til fællesskabet i Gaderummet gør det nødvendigt at der iværksættes en målrettet indsats. Gaderummet går aktivt ind i samarbejdet med de pågældende unge om formulering af mål og handleplan.
	III. KONKRET ANVENDTE METODER
	Gaderummet indeholder tre funktioner, som hver for sig og sammen udgør og er base for de konkret anvendte metoder:
	1. En døgnåben værestedsfunktion med mulighed for akut overnatning
	2. En  rådgivningsfunktion
	3. En bofunktion
	VÆRESTEDSFUNKTIONEN
	Værestedet henvender sig til psykisk sårbare og psykisk syge yngre personer.
	Det primære ved funktionen er, at den skal være et fristed, hvor den enkelte kan være uden at føle sig presset af krav om bestemte præstationer eller en bestemt adfærd. 
	Udover at være et åbent, lettilgængeligt værested skal stedet rumme aktiviteter, som kan støtte den enkelte i hverdagen. Aktiviteterne vælges ud fra principper om, at de skal have en nytteværdi for den enkelte og en funktion i forhold til de behov, som brugerne har i deres daglige tilværelse. Et tredje princip drejer sig om tilslutning. Hvis man ønsker en aktivitet iværksat, og ingen vil tage de praktiske opgaver på sig, bliver aktiviteten ikke til noget.
	Der er et ønske om, at udvikle interne arbejdsfunktioner. De kan benyttes som arbejdspladser af brugere, der har behov for at træne sig i at arbejde med henblik på en senere overgang til ekstern beskæftigelse.
	Der er et ønske om at udvide de nuværende aktiviteter, så der fremover bliver mulighed for blandt andet:
	Bade- og vaskefaciliteter - Mange af værestedets brugere lever deres liv i gademiljøet og har derfor ikke andre muligheder for personlig hygiejne og tøjvask.
	Køkken - skal give mulighed for at værestedet brugere kan lave mad som alternativ til at skulle købe sig til den. Endvidere skal køkkenet bruges af beboerne i bokollektivet og bofællesskabet. 
	Folkekøkken
	Som et led i værestedets funktion kan der laves fællesspisning, hvor brugere der ikke kan lave mad til sig selv eller ikke har penge til det her og nu får mulighed for at få noget at spise. Fællesspisningerne skal også medvirke til, at Gaderummet kan bevare den forbindelse til gademiljøet, som er en forudsætning for, at brugerne har tillid til stedet og vil komme der. Arbejdet med køkkenet og folkekøkkenet tænkes udnyttet som en intern arbejdsfunktion.
	"Klunserværksted" - aktiviteterne består i, at brugerne klunser diverse effekter i byen, som efterfølgende repareres. Efterfølgende overtager brugerne effekterne til eget brug. Det kan for eksempel dreje sig om ting til husholdningen for de, som skal flytte ud og tøj m.v. som man har brug for. Endvidere benyttes en del af effekterne i Gaderummets funktioner, som erstatning for nogle af de, som slides ned eller ødelægges på stedet. Værkstedet organiserer indhentningen af materiale og den efterfølgende reparation og genanvendelse. På den måde er det hensigten at  værkstedet kan fungere som en intern arbejdsfunktion.
	Træ- metal- og syværksted - i dette værksted kan der arbejdes med de effekter som klunses. Der kan også arbejdes med at lave diverse ting, som man har brug for i forbindelse med en udflytning. Værkstedet kan også benyttes til egentlig hobbyvirksomhed.
	"Kreativitetsværksteder" - som rummer mulighed for at arbejde med foto, male, computergrafik og -musikøverum
	Fitness - som giver mulighed for fysisk udfoldelse, som kan give afløb for aggressioner og ophobet frustration i en konstruktiv form Endvidere kan faciliteterne bruges til egentlig træning
	Pc-værksted - værkstedet kan benyttes af brugerne til kommunikation med omverdenen via e-mail og chat. Der kan hentes viden via internettet, ligesom der gives mulighed for at man kan gøre sine synspunkter gældende ved at lægge ting ud på nettet. Værkstedet kan også bruges i forbindelse med studier, ansøgninger m.v. Endelig kan værkstedet benyttes til rekreative formål. Værkstedet giver også mulighed for, at man i det hele taget kan lære at benytte computere og diverse programmer. Samtidig giver vedligeholdelsen af computerne nogle brugere mulighed for at lære at bygge og reparere dem. Dette tænkes også udnyttet som en intern arbejdsfunktion.
	Bibliotek og læserum - som giver mulighed for at læse aviser og bøger, arbejde med studier mv. Samtidig vil der blive skabt et roligt hjørne i huset.
	Udflugter og ture
	Udflugterne skal være for de, som kommer i værestedet. Det kan dreje sig om teaterbesøg, besøg på museer, en tur til stranden og lignende. Udover det umiddelbare rekreative formål bruges turene som et redskab til at åbne brugernes forhold til omgivelserne og som et led i at skabe fællesskab mellem brugerne. Samtidig kan udflugterne tjene som en aflastning af værestedet, hvis miljø ind imellem vil bære præg af belastning i kraft af den meget åbne tilgang til stedet.
	Alle, som kommer i værestedet, kan deltage i udflugterne.
	Turene skal være for de, som bor i bokollektivet og bofællesskabet. Ligesom udflugterne er turenes formål dels rekreativt, dels et led i at normalisere beboernes tilværelse. 
	Deltagerne i turene vælges på fællesmødet. Turene organiseres af beboerne selv. 
	Medarbejderne deltager på rejserne som formidlere mellem de deltagende og omverdenen.
	I enkelte tilfælde benyttes ture som et middel til at støtte en bruger eller en beboer, som er inde i en dårlig periode. I disse tilfælde tager vedkommende af sted med en støtteperson eller to.
	Akut overnatning 
	Det er muligt at bruge værestedet som akut overnatningsmulighed. For nogle brugere kan det være det første skridt på vejen til en mere permanent relation til Gaderummets øvrige funktioner.
	Undervisning
	Målrettet undervisningstilbud til brugere og frivillige ressourcepersoner, som ønsker at deltage i arbejdet.
	Offentlige møder
	Møderne tænkes afholdt jævnligt i løbet af året. Formålet med møderne er at åbne Gaderummet op i forhold til lokalområdet, samt inspirere de unge og udvikle det faglige indhold. 
	RÅDGIVNINGSFUNKTIONEN
	Rådgivningsfunktionen skal fungere som et supplement til de almindelige hjælpe- og behandlingstilbud. I det omfang, at henvendelser kan henvises, bliver de det.
	Brugerne kan enten benytte rådgivningen eller værestedet, men kan også vælge at benytte begge muligheder samtidig. I nogle tilfælde kommer brugerne til rådgivningen via værestedet. I andre tilfælde er det omvendt. I deres samspil og den åbne tilgang til værestedet virker de to enheder indirekte opsøgende. Det giver mulighed for at samle nogle unge op, som ellers ville være overladt til sig selv i kraft af deres egen holdning til de mere etablerede behandlingsformer og disses forholden sig til de unge.
	I sit samspil kan stedet udgøre et fast holdepunkt for en del yngre psykisk syge.
	Nogle kan fastholde sig i kraft af samspillet mellem rådgivningen og værestedet, mens andre primært fastholdes i kraft af samspillet mellem værestedet og bomuligheden.
	Arbejdet i rådgivningen hviler på følgende principper:
	Arbejde på brugernes præmisser det er brugernes opfattelse af egne problemer, som er udgangspunktet for samarbejdet.
	Total Åbenhed - det er et princip at samarbejdet fra medarbejdernes side hviler på en total åbenhed i forhold til brugeren. Dette indebærer, at brugeren er informeret og deltager i alle beslutninger, som vedrører brugeren selv. I arbejdet forbliver fokus på brugeren, og styringen forbliver i hele processen i brugerens hænder.
	Ubundet tilgang - samarbejdet med brugeren er ikke bundet til en bestemt teoretisk eller terapeutisk retning, men bestemmes af de behov brugeren har. Der arbejdes i rådgivningen såvel med brugere, som tager medicin som med brugere, der ikke ønsker at være medicinerede.
	Principielt indeholder samarbejdet tre niveauer/faser:
	Problemudvikling - i denne fase arbejdes der med at indkredse brugerens problem, sådan som brugeren selv ser det. Et centralt element i dette er at forsøge at komme på sporet af brugerens egen funktionsmåde, således at videreudvikling kan komme i stand.
	Problemformulering - i denne fase bruges informationerne fra den første fase til sammen med brugeren at formulere den eller de problemstillinger, som der skal samarbejdes om.
	Problemløsning - i denne fase fastlægges, hvordan arbejdet med problemerne skal foregå. Herefter arbejdes med problemløsning. 
	BOFUNKTIONEN
	Bofunktionen skal kunne imødekomme brugernes behov for en bomulighed på to niveauer. De to niveauer repræsenterer hver for sig en selvstændig mulighed, som skal modsvare et behov hos den enkelte bruger. Samtidig kan de to niveauer også ses som to trin på vej mod en tilværelse som selvhjulpen i egen bolig ude i byen.
	Bokollektivet
	Nogle af de, som er boligløse, når de opsøger Gaderummet er ikke i stand til at bo   selvstændigt i egen bolig. De har i en periode behov for en boform, som stiller få krav til egenfunktionen og som samtidig giver mulighed for et vist fællesskab og nogle at dele ansvaret for boligen med. Bokollektivet skal imødekomme dette behov gennem  tilbuddet om midlertidigt ophold i en fælles bolig i en kollektiv ramme. Fysisk kan bokollektivet have form af en fælles sovesal, hvor brugerne i øvrigt deler faciliteter med brugerne af værestedet, hvor en del af dem i forvejen er kendt og kommer.
	Fremtidig etablering af et Bofællesskab
	I forbindelse med, at nogle brugere begynder at reetablere deres forhold til omverdenen, vil de få behov for en boligform, som sikrer dem ro og ordentlige muligheder for at kunne koncentrere sig om arbejde, uddannelse m.v. Samtidig er de personligt ikke nået til at kunne bo for sig selv udenfor Gaderummets regi. Disse brugere har behov for at have den tryghed, de oplever ved en fortsat direkte tilknytning til stedet samtidig med, at de træner sig i at tage det fulde ansvar for sig selv i en bolig udenfor Gaderummets regi. 
	Gaderummet ønsker derfor at arbejde videre med muligheden for at etablere et bofællesskab. Dette skal imødekomme de beskrevne behov gennem tilbuddet om en egen bolig i en fælles ramme. Fysisk kan denne boligsituation have form af et antal værelser, som er placeret i bygningsmæssig i sammenhæng med Gaderummets øvrige funktioner. Bofællesskabet tænkes etableret som en forsøgsordning efter Økonomi- og Erhvervsministeriets regler om "Skæve boliger for skæve eksistenser", jævnfør Socialministeriet vejledning til Hjemløsepuljen.ORGANISATION
	Gaderummet drives af foreningen "Initiativgruppen Gaderummet på Nørrebro". 
	Foreningens bestyrelse har det overordnede, samlede ansvar for Gaderummet.
	Indenfor rammerne af bestyrelsens beslutninger fastlægger Fællesmødet rammerne for den daglige praksis. Fællesmødet står for ansættelse af personale. 
	I tilfælde af uenighed henlægges beslutninger til afgørelse i bestyrelsen.
	Det overvejes at omdanne Gaderummet til en selvejende institution.
	Den daglige leder har ansvaret for at omsætte Fællesmødets beslutninger i praksis, herunder det daglige ansvar for driften i de tre funktioner. Derudover har lederen et selvstændigt fagligt ansvar for arbejdets udførelse.
	I tilfælde af uenighed mellem den daglige leder og fællesmødet henlægges beslutninger til afgørelse i bestyrelsen.
	Det daglige arbejde tilrettelægges i samarbejde mellem brugerne og de ansatte.
	Med hensyn til bokollektivet er forholdene som tidligere beskrevet, at indflytningen afgøres af husmødet. Dette møde tager også stilling til øvrige forhold i det daglige.
	PERSONALE
	Et grundlæggende princip i Gaderummets personalepolitik er, at alle medarbejdere skal kunne udfylde praktiske funktioner, som brugerne oplever meningsfulde og relevante for dem udfra deres egen situation og deres behov. Et andet princip er, at der ikke skal ansættes personale til at gøre de ting, som brugerne selv kan.
	Ved ansættelserne lægges der vægt på en kombination af faglige kompetencer og praktiske færdigheder samt den enkeltes personlige kompetencer. 
	Gaderummets bemanding omfatter:
	To psykologer, hvoraf den ene er den nuværende daglige leder
	En sygeplejerske 
	En "handy man"/socialrådgiver
	En administrativ medarbejder
	Psykologerne, sygeplejersken samt handymanden/socialrådgiveren deltager alle i arbejdet med de almene opgaver i værestedet og aktiviteterne. Samtidig har de nogle kerneydelser som er bundet til deres faglige kompetencer. For psykologernes vedkommende rådgivning og personlig støtte, for sygeplejerskens vedkommende sundhedsfaglige opgaver, motivation og almindelig vejledning. For "handy manens" vedkommende værksteder, vedligeholdelse og fællesprojekter med brugerne. 
	Den administrative medarbejder arbejder med administration, regnskab, bogholderi og støtte til de unge i forhold til disses egen økonomi.
	Medarbejderne deltager på skift i en tilkaldevagtsordning i nattetimerne.
	SAMARBEJDE

	Samarbejdet mellem Gaderummet og omverdenen omfatter et konkret samarbejde som vedrører de enkelte unge med de respektive lokalcentre i København, det psykiatriske system og politiet samt kriminalforsorgen.
	Endvidere foregår der et løbende samarbejde mellem Gaderummet og Lokalcentret Indre Nørrebro, idet en specialfaglig kontaktperson i lokalcentret bistår Gaderummet med at formidle kontakt mellem den enkelte unge og vedkommendes sagsbehandler. Endvidere indgår kontaktpersonen i mere generelle samarbejdsflader og –temaer.
	Der foregår ligeledes et konkret samarbejde mellem Gaderummet og lokalcentrets beskæftigelsesvejleder om udarbejdelse af handleplaner eller om aktivering.
	Samarbejdet med sygehuspsykiatrien fungerer ikke tilfredsstillende. Det er Gaderummets ønske at få et formaliseret og ligeværdigt samarbejde med en af HS psykiatriske afdelinger til gavn for de unge, som er psykisk sårbare og for enkeltes vedkommende psykotiske eller dobbeltdiagnosticerede.
	Der er et samarbejde med lokale frivillige bl.a. fra den katolske kirke på Blågårds Plads, hvor den frivillige nogle mandage om måneden hjælper med madlavningen.    
	MÅLOPFYLDELSE OG DOKUMENTATION

	I gennem alle årene har der været ført en form for registrering af hvem der kommer i Gaderummet og i rådgivningen. Der er tale om ordnede notater for hver enkelt person, som der har været en sag på. Parallelt hermed er der de 2 sidste år arbejdet på at opbygge en database, så dataene kan behandles kvalitativt og statistisk. Databasen mangler endnu at blive udbygget med et rapport-niveau, men er ellers færdig i hovedtræk. Alle oplysningerne kan i samarbejde med de unge overføres til databasen, og kan i samarbejde med brugerne bearbejdes, men hidtil har der ikke været ressourcer og arbejdskraft til implementering af rapport-niveauet, indtastning, bearbejdning og tolkning af data. Denne videre etablering kræver en særlig prioritering af arbejdskraft.Grundlaget for en omfattende dokumentation til en belysning af Gaderummets samlede arbejde foreligger altså. Derudover føres der en omfattende dagbog over dagens gang i Gaderummet, som er en form for kvalitativt supplement til registreringsarbejdet med de enkelte brugere.ØKONOMISK OVERSLAG
	      årligt i 1000 kr. 
	     2003  2004  2005  
	Lønninger    2.110  2.110  2.110
	-leder   
	-faglige medarbejder(e)-8 mdr         
	-bogholder/sekretær-8 mdr            
	Leder, psykolog,  sygeplejerske,                                                  
	 håndværker og adm. medarb. 
	Psykiatrisk konsulent
	Timelønnede medarbejdere              
	Tilkaldevagt               
	Andre personaleudgifter        
	Kørsel              
	Husleje inkl.            1.255     1.255  1.255
	- elektricitet,varme, vand                          
	Administration    
	(telefon, kontorhold, forsikring, 
	edb m.v.)                  150     150     150
	Småanskaffelser, vedligehold      100     100     100
	Aktiviteter (værksteder, aviser, 
	gruppeaktiviteter) og forplejning      260     260     260
	Revision          25       25       25
	 I alt            3.900  3.900  3.900        
	Note: 
	Der kan først anslås en udgift til flytning og etablering, når der er fremskaffet en ny ejendom, og dette beror på, at Gaderummets økonomi sikres for en længere periode.
	Udgiften kommer skønsmæssigt til at ligge på et niveau mellem 300.000 kr. og 1.000.000 kr., afhængigt af ejendommens indretning og Gaderummets muligheder for selv at gennemføre etableringen. 

