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Ang. konflikten mellem Københavns Kommune og Gaderummet 
 
 
Kære Anette Laigaard 
 
Som du ved, eksisterer der en konflikt mellem Gaderummet og Gaderummets brugere på den ene 
side og Københavns Kommune på den anden side, i forbindelse med København Kommunes afvik-
ling af Gaderummet, og på et fejlagtigt og mangelfuldt grundlag, og plan om et nyt og væsentligt 
anderledes tilbud, der søges etableret i Gaderummets lokaler. 
 
Konflikten vedrører bl.a. indholdet i grundlaget for afviklingen af Gaderummet og den sagsbehand-
ling der har været, og processen for afvikling, som er sket hen over hovedet på Gaderummet og dets 
brugere, samt planen om et nyt tilbud der søges presset igennem overfor brugerne mod deres ønske. 
Socialforvaltningens handlinger og ikke-handlinger, er ikke blevet opfattet af Gaderummet som 
værende konstruktivt eller udredende, men bidragende til konflikten. 
 
Brugerne i Gaderummet 
En sådan konflikt, der løbende styrkes og presses i en selvbegrundende ond cirkel, hvor Gaderum-
met afvikles uden at høres og ses, kan mærkes hos brugerne. Gaderummet er for manges vedkom-
mende deres absolut eneste sted. Gaderummets brugere er på den eller anden måde aktive i Gade-
rummet, om det så er ift. at komme ovenpå, de daglige gøremål, at passe på hinanden, at udvikle 
Gaderummet aktiviteter eller Gaderummets forhold til omverdenen og omvendt. Mange af brugerne 
læser også aviser og følger med i hvad der sker i Socialforvaltningen om afviklingen af deres sted, 
hvilket selvfølgelig fører til en utryghed, og samtidig frustration over ikke at blive hørt. En utryghed 
som på mange måder ligner den, nogle af brugerne på den ene eller anden måde har oplevet utallige 
gange tidligere i deres liv. 
Det førte også til utryghed hos brugerne, da det blev besluttet at fyre og bortvise Gaderummets 
medarbejdere og ledelse. Brugerne har gennem lang tid opbygget et tillidsforhold til de ansatte, ofte 
efter en fortid præget af mistillid til omverdenen og til systemet og til at nogen overhovedet ville 
hjælpe dem, og nogle brugere er i en sårbar proces i psykologisk rådgivning, der så får at vide at 
kommunen øjeblikkeligt vil trække tæppet væk under dette. 
 
Endvidere blev det besluttet, at midlerne til Gaderummet skulle ophøre øjeblikkeligt, hvilket også 
gør enorm skade. Dels tanken om at pengene stopper, dels oplevelsen af hvordan det føles når der 
helt konkret mangler penge til det basale, og dels at det er ”nogen fra højere niveau” der har valgt at 
fjerne grundlaget for deres eksistens i Gaderummet, og så oven i købet med begrundelse i et billede 
af Gaderummet, som brugerne kan se ikke repræsenterer virkeligheden. 
 


 - 1 - 



mailto:anette.laigaard@sof.kk.dk





Gaderummet - Regnbuen Socialpsykologisk fristed for udstødte unge   Tlf. 3537 4735 
Rådmandsgade 60 info@gaderummet.dk 3581 5555 
2200 København N.                                      www.gaderummet.dk                                          Fax. 3537 4736 


Det er korrekt at kommunen havde stillet et såkaldt ”nød-beredskab” til rådighed for brugerne, der 
var dog ikke en eneste fra Gaderummet der overvejede at tage imod dette papir-tilbud, hvilket et 
eller andet sted giver sig selv, eftersom Gaderummet i forvejen er et alternativ til kommunens al-
mindelige tilbud, hvor de unge ikke har kunnet rummes eller få tilbudt relevant hjælp, og som der-
for oftest har ført til en mistillid hos brugerne overfor ”systemet”. Der var dog en bruger, som i sin 
frustration over at kommunen havde fyret sin psykolog og fjernet grundlaget for sin psykologiske 
rådgivning, der ringede til kommunen og spurgte om hvad han så skulle gøre for at få hjælp. Efter 
lang tid på at have talt med ”kommunen” i telefonen, der ikke rigtig vidste hvad den skulle gøre, og 
efter mange omstillinger, valgte pågældende at lægge røret på, endnu mere frustreret. 
I Gaderummet har hans behov kunne takles, trods hans erfaringer og stadige skepsis overfor be-
handlere. Den frie tilgang til psykologhjælp var hans hjælp. Og er det stadig. I og med kommunens 
handlinger er ressourcerne til psykologisk rådgivning selvfølgelig blevet meget mindre. Kommu-
nens manglende handlemuligheder i forbindelse med tilbud om psykologhjælp, kommer ofte til 
udtryk når sagsbehandlere tit i desperation kontakter Gaderummet om de må henvise folk til Gade-
rummets gratis psykolog-rådgivning. 
 
Brugerne i Gaderummet har utallige gange udtrykt at de har et behov for Gaderummet som de ken-
der det overfor Socialforvaltningen og politikerne. Dette behov synes ikke at være blevet mindre 
efter beslutningen om afvikling af Gaderummet blev truffet, hvilket også må stå helt klart eftersom 
brugerne har valgt fortsat at opholde sig i og videredrive deres aktivitet i Gaderummet, og opfordret 
ledelsen og medarbejderne til at fortsætte deres arbejde med dem, bare uden løn, og opretholde den 
videre drift af Gaderummet, uden offentlige tilførte midler.  
 
Det at brugerne ikke har forladt Gaderummet under de ringe forhold det har medført at midlerne har 
været standset i nu 5 måneder, bekræfter det reelle behov der er for Gaderummet som det er. Bru-
gerne kunne have fundet sig en anden institution hvor der er nogen der laver mad for dem, hvor 
TV’et er meget større, hvor faciliteterne er af højere standard, og hvor der aldrig mangler toiletpa-
pir, men de har valgt Gaderummet alligevel og Gaderummet har formået at holde sin virksomhed 
kørende lige siden beslutningen om afvikling og stop for midler blev truffet. 
 
Gaderummet  
Med berøring til et fagligt perspektiv, undrer det heller ikke at Gaderummets brugere har valgt at 
blive i Gaderummet. Gaderummet og dets arbejde, og faglige tilgang har flere gange vist at det har 
formået at løse problemer på det sociale område, som ellers ikke har kunnet findes en løsning på 
andre steder. Gaderummet har også formået at kunne hjælpe brugerne videre og ud i samfundet, og 
ikke bare parkeret dem, som der ses flere og flere eksempler på i dag.   
 
Med kommunens beslutning er det således 10 års velfungerende arbejde der fjernes. Gaderummet 
har et vellykket samarbejde med mange forskellige myndigheder, bl.a. med kriminalforsorgen og 
den retspsykiatriske system. Ofte henvender Politiet sig til Gaderummet, f.eks. når de står med en 
person de har fundet forhutlet inde på Hovedbanegården, og ikke ved hvad de skal gøre ved, og 
beder så Gaderummet være behjælpelig. 
Når Gaderummet har så mange gode samarbejder med mange andre myndigheder og andre udefra 
er det uforståeligt, at der fra Socialforvaltningens side bliver lagt så stor vægt på et mislykket sam-
arbejde i Gaderummet, det tidligere nævnte samarbejde med psykiater Henrik Rindom. Gaderum-
met oplever ikke at det er et samarbejdsproblem med det psykiatriske behandlingssystem generelt, 
men et samarbejdsproblem med Henrik Rindom og hans princip om ikke at ville ordinere soveme-
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dicin til brugere med søvnbesvær, kun antipsykotisk medicin (uden at de er psykotiske vel at mær-
ke).  
I forbindelse med dette foretog Socialforvaltningen sig en ensidig vurdering, og fremlagde konflik-
ten som at det var ledelsen der skulle være problemet.  Ledelsen har dog ikke gjort andet end at 
imødekomme brugernes ønske og behov kombineret med hvad ledelsen kunne stå inde for fagligt. 
Der kunne ikke stås inde for, ud fra faglige begrundelser, at bidrage til at smide flere passive pille-
forbrugene på samfundets psykiatriske lossepladser.  
 
Gaderummet har for nylig indgået en foreløbig aftale med henblik på aftale om psykiatrisk bistand i 
Gaderummet, med dr. med., psykiater Preben Brandt, formand for Rådet for Socialt Udsatte og for 
Projekt Udenfor, såfremt dette godkendes af kommunen. Desuden har Preben Brandt tilkendegivet, 
at han også gerne deltager i bestyrelsesarbejde i Gaderummet. 
 
 
Det nye tilbud 
Det er blevet besluttet at der i Gaderummets lokaler skal indføres et nyt tilbud overfor brugerne i 
Gaderummet, som er sat til at drives af Partnerskabet Askovsgården og Missionen blandt Hjemløse. 
Dette blev besluttet ud fra Socialforvaltningens vurdering af at der fortsat er et behov for et tilbud 
som Gaderummet hvor brugernes behov kan imødekommes, og at tilbuddet derfor skulle have en 
rummelighed og åbenhed over for alternative pædagogiske tilgange. 
 
Gaderummets brugere kender brugere fra ”Partnerskabet”. Selvfølgelig har det ikke nyttet for dem, 
når der høres om deres erfaringer. Og Gaderummets brugere har ikke lyst til at spejle sig i deres 
foreløbige skæbne.  
 
Mange i Gaderummet har været tilknyttet denne type institutioner tidligere, desværre med dårlige 
erfaringer. Nogen er blevet smidt ud derfra, også Partnerskabets, da institutionerne ikke havde kom-
petencerne til at rumme dem, nogen er selv gået da de ikke kunne få den relevante hjælp. Institutio-
nerne er også dem der ofte har kontaktet Gaderummet med henblik på at videresende personer til 
Gaderummet, som institutionerne ikke selv kunne hjælpe eller rumme eller vidste hvad de skulle 
gøre med. 
 
Også ud fra de offentlig tilgængelige planer der ligger for det nye tilbud bekræftes det, at det alter-
native ikke er tilfældet. Gaderummet og Gaderummets brugere har gentagne gange, ved oriente-
ringsmøder og pr. brev, søgt at forklare Socialforvaltningen at det nye tilbud, er ikke-brugbart for 
dem, og at det fjerner de absolut grundlæggende elementer der får Gaderummet til at fungere så 
vellykket som det gør. Det drejer sig bl.a. om lukning af Gaderummets åbne dør, at brugerstyringen 
afskaffes, at Gaderummets faglige tilgang – det psykosociale arbejde og den hermed forbundne 
praktiske psykologi – der er bæredygtig for brugerne fjernes og erstattes med socialpædagogisk 
faglig tilgang som utallige gange tidligere i brugernes liv har vist sig ikke at fungere over for dem, 
at den øjeblikkelige og uhindrede tilgang til psykologisk rådgivning og socialrådgivning fjernes, og 
erstattes af et reglementeret og på forhånd aftalt eksternt psykolog-besøg en gang om ugen, at den 
psykiatriske behandling opprioriteres, når behovet ikke er herfor, at de 6 påbud fra den socialfaglige 
tilsynsrapport implementeres og vil få afgørende betydning for fagligheden, strukturen, rummelig-
heden og hverdagen i Gaderummet.   
 
Brugerne er også uforstående overfor hvorledes det er muligt for Socialforvaltningen og Partner-
skabet at udarbejde et tilfredsstillende tilbud overfor brugere, uden at kende Gaderummet og dets 
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arbejde og dets brugere, hvilket også tydeligt fremgår af oplæggene ikke er tilfældet. Dette blev 
yderligere bekræftet ved en repræsentant for Partnerskabets personlige fremkomme i Gaderummet, 
der må siges ikke at have kendskab eller kompetence til Gaderummets brugere.  
Endvidere har Partnerskabet i brev til brugerne med henblik på møde, stillet krav om at et sådant 
møde kun kan ske på forudsætning af, at det ikke blev optaget på video. Sådan er det i Gaderum-
met, der filmes, og det er uforståeligt at nogen der er sat til at skulle drive et nyt tilbud for brugerne, 
kommer med sådanne betingelser og ikke er i stand til at indgå i et forum på brugernes præmisser. 
 
Ingen dialog fra Socialforvaltningens side 
Gaderummet har gennem lang tid søgt en dialog hos Socialforvaltningen, bl.a. om den forudgående 
afviklingsproces af Gaderummet, og det fejlagtige og mangelfulde grundlag og om identificering af 
de 2 psykisk syge der skulle være frataget sin medicin af Gaderummet. Socialforvaltningen har dog 
ikke taget mod dialogen, men ignoreret henvendelserne, spørgsmålene og indsigelserne fra Gade-
rummet og Gaderummets brugere. At Socialforvaltningen ikke svarer menes ikke at være konstruk-
tivt, men derimod bidragende til en fastlåsning og optrapning af konflikten.  
 
Socialforvaltningen har til gengæld henvendt sig til Gaderummets brugere flere gange med henblik 
på at de skulle gå i ”konstruktiv dialog” om et det nye tilbud i Gaderummets lokaler. Det er uforstå-
eligt at Socialforvaltningen forventer en ”konstruktiv dialog” fra brugerne, oven på en åben konflikt 
fra en proces, der bestemt ikke har været præget af konstruktivitet, men forsøg på at ”dysse ned”. 
Gaderummets brugere har gjort Socialforvaltningen opmærksom på konflikten i at skulle gå i kon-
struktiv dialog om et tilbud man ikke ønsker, og oven på en lang uafklaret og konfliktfyldt proces, 
hvor man ikke er blevet hørt, men blevet frataget sine ressourcer. Det ville betyde at brugerne skulle 
lægge Socialforvaltningens fejl, mangler, overhørelse, og ikke så pæne handlinger, som har gjort 
stor skade, bag sig og se til at deres enestående chance i Gaderummet fjernes. Det kan i sagens natur 
ikke blive konstruktivt. 
 
En optrapning af konflikten 
Gaderummets brugere modtog d. 20-09-2007 brev fra Socialforvaltningen om at medarbejde-
re/repræsentanter fra Socialforvaltningen ville møde frem Gaderummets adresse, Rådmandsgade 
60, 2200 København N, d. 02-10-2007 med henblik på at overtage ledelsen i Gaderummet og efter-
følgende bemanding af stedet i dagtimerne.  
 
Gaderummets advokat Bjarke Madsen, der tidligere havde henvendt sig i skrivelser til Socialfor-
valtningen, henvendte sig herefter til Socialforvaltningen om at det varslede fremmøde d. 02-10-
2007 og med dets ærinde, ville resultere i en politianmeldelse, da brugsretten til lejemålet tilkom-
mer Gaderummet og da det bestrides at lejekontrakten er gyldig opsagt. Socialforvaltningen meldte 
tilbage i et nyt brev af 28-09-2007, at man fortsat agtede at møde frem på adressen d. 02-10-2007. 
Gaderummets advokat henvendte sig igen til Socialforvaltningen og specificerede sit første brev. 
Herefter modtog Gaderummets brugere et kopi af Socialforvaltningens 2 allerede sendte breve, som 
en fastholdelse af at Socialforvaltningen trods Gaderummets advokats henvendelser ville møde 
frem i Gaderummet d. 02-10-2007. 
 
Denne handling bekræfter den manglende vilje til dialog, der har været fra Socialforvaltningens side 
siden konflikten startede. Gaderummets og Gaderummets brugeres oplevelse af ikke at blive hørt, 
ikke at blive tillagt nogen betydning, at blive handlet hen over hovedet på, uanset hvad man skrev, 
sagde eller gjorde, blev for alvor slået fast af Socialforvaltningen med dette brev. Udfra den mindste 
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kendskab til psykologiske mekanismer, må Socialforvaltningens fremgangsmåde siges at være di-
rekte uforsvarlig og skadende. 
Det havde været ønskeligt at Socialforvaltningen i stedet havde lagt op til at følge op på det forud-
gående, været villig til at diskutere dette med de involverede parter og dem som konflikten berører. 
Socialforvaltningen valgte i stedet i brevet til brugerne at true med en fuld nedlukning af Gade-
rummet, såfremt brugerne ikke levede op til Socialforvaltningens krav om at modtage de fremmødte 
ved indtrængen i Gaderummet på ”betryggende og konstruktiv” vis og gøre det behageligt for dem. 
”Nørdovernatning”? Mange bor i Gaderummet, og har det som deres eneste sted. De har deres ting 
og deres liv der. Ikke et ord eneste ord i brevet om hvad der skulle ske med alle brugernes personli-
ge ejendele, møbler, eller de husdyr der ligeledes har sin berettiget gang i gaderummet. Mange bru-
gere har henvendt sig om sine fortrolige papirer der opbevares i Gaderummet, som de udtrykkeligt 
har ønsket ikke skal læses eller overtages af andre.  
 
Gaderummet håber på at Socialforvaltningen kan sætte sig ind i og forstå, at sådant et brev fra Soci-
alforvaltningen, og oven på den forudgående proces hvor Gaderummets brugere ikke er blevet lyttet 
til, men handlet hen over hovedet på, og som er truet på sit eksistensgrundlag, og uden alternativer 
og ikke på nogen måde er sikret hverken boligmæssigt, økonomisk eller socialt, kan give anledning 
til en oplevelse af at hele kommunens plan om Gaderummet, slet ikke handler om brugerne og deres 
behov for hjælp. Gaderummet håber også at Socialforvaltningen kan sætte sig ind i at, at det bidra-
ger til at brugerne endnu engang oplever at ”systemet” svigter dem og at det ikke ligefrem øger til-
liden. Det er netop den struktur af mistillid, som splitter, og som forsøges overvundet af mange i og 
gennem Gaderummet, men den ødelægges desværre og får fornyet styrke af det der foregår i øje-
blikket. Gaderummet er uklar på om Socialforvaltningen er klar over dette, eftersom der jo er en 
verden til forskel på livet i Gaderummet og arbejdet i kommunen. 
 
 
 
Besøget d. 02-10-2007 
Tre repræsentanter fra Socialforvaltningen mødte op i Gaderummet d. 2. oktober 2007, hvilket Ga-
derummet var uforstående overfor på baggrund af Gaderummets advokats henvendelser. Ærindet 
var at overtage ledelsen i Gaderummet og informere om det fremtidige tilbud, med henblik på ac-
cept fra brugerne.  
 
Ved fremmødet talte de få brugere der var til stede, hvilket den daglige leder også var, med de tre af 
Socialforvaltningens repræsentanter, og søgte afklaring om bl.a. den forudgående proces om afvik-
lingen af Gaderummet, det mangelfulde og fejlagtige grundlag, de manglende svar på Gaderummets 
henvendelser, og den manglende afklaring om påstandene om brugere der skulle være frataget sin 
medicin. Brugerne fik at vide at de ikke kunne få et fyldestgørende svar. 
Der blev også stillet spørgsmålstegn ved Socialforvaltningens tilbageholdelse af Gaderummets mid-
ler og afskedigelse og bortvisning af medarbejderne og ledelsen.  
Nogle af brugerne fortalte Socialforvaltningens repræsentanter om hvorfor de var i Gaderummet og 
hvorfor de ikke kunne være andre steder. Der blev givet eksempler på aktuelle livssituationer for 
bl.a. en bruger der lige var kommet til Gaderummet, efter gennem lang tid i krise at have søgt hjælp 
mange forskellige steder i kommunen, uden at kunne få hjælp, da pågældende hele tiden var blevet 
videresendt igen og igen.  
 
På mødet forklarede brugerne, hvorfor det nye tilbud ikke ville være tilstrækkeligt eller brugbart. 
Det er uklart hvorledes Socialforvaltningens repræsentanter tog mod dette.  
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I forbindelse med snak om brugsretten til Rådmandsgade 60, 220 København N, blev det tilkende-
givet fra en af de tre repræsentanter, at der var en juridisk tvist om dette. Det blev gjort Socialfor-
valtningens repræsentanter bekendt at Gaderummet stadig fungerer og stadig har sin lovlige virk-
somhed i gang, også med ledelse og ansatte på brugernes opfordring, bare uden løn.  
Brugerne bad Socialforvaltningens repræsentanter viderefortælle at de ønskede en udredning af den 
forudgående afviklingsproces, og svar på de uafklarede spørgsmål, bl.a. hvem de tidligere benævnte 
2 psykisk syge der skulle være frataget sin medicin var (som senere er blevet til 4, jf. udtalelser fra 
Socialborgmester Mikkel Warming). Brugerne bad ligeledes repræsentanterne viderefortælle at de 
ønskede at midlerne til Gaderummet blev frigivet øjeblikkeligt, og at beslutningen om lukning af 
Gaderummet og indsættelse af det nye tilbud i Gaderummets lokaler blev trukket tilbage, således 
Gaderummet kunne fortsætte som hidtil, også nu hvor Gaderummet har reetableret sin bestyrelse så 
langt som muligt. Brugerne spurgte repræsentanterne hvad der nu ville ske i sagen, men kunne ikke 
få et svar. Efter mødet, som blev tv-optaget, forlod repræsentanterne Gaderummet.  
Brugerne var derefter uklare på hvad mødet havde haft til formål og hvad socialforvaltningens re-
præsentanter gik med derfra. 
 
Dagen efter mødet, erfarede Gaderummet, at to af de tre udsendte fremmødte udgjorde koordinator 
Eva Stokbro Jensen og kontorchef Lars Gregersen. Gaderummet var i den tro at de fremmødte var 
de medarbejdere der i forhold til Socialforvaltningens brev var ment til at bemande stedet i dagti-
merne. 
 
Når der ses tilbage på mødet d. 02-10-2007 og når tv-optagelsen ses, er det tydeligt at begge parter 
er mærket og klemt i situationen. 
 
 
Den oprindelige problemstilling 
Gaderummet oplever at problemstillingen og sagens kerne i konflikten, er af faglig karakter, og ikke 
et spørgsmål om ledelsen i Gaderummet, som Socialforvaltningen har givet udtryk for. Den faglige 
problemstilling, omhandler bl.a. de 6 påbud fra den socialfaglige tilsynsrapport 2006, som er i linje 
med det socialpædagogiske arbejde og psykiatriske arbejde.  
Planen om det nye tilbud i Gaderummets lokaler, er i linje med de 6 påbud og det socialpædagogi-
ske og psykiatriske arbejde der er sat til at styrkes. En repræsentant fra den ene institution i Partner-
skabet har også offentligt tilkendegivet, at man vil indføre og følge påbuddene fra den socialfaglige 
tilsynsrapport. 
Dvs. ifølge planen kommer det nye tilbud til at udgøre den institution, som de 6 påbud ved imple-
mentering i Gaderummet ville have medført, men som Gaderummets ledelse, medarbejdere, og 
brugere har argumenteret for fagligt og behovsmæssigt ikke vil være tilstrækkeligt for brugerne i 
Gaderummet, ej heller i forhold til Socialministeriets krav om at et nyt tilbud skal kunne rumme en 
identisk målgruppe.  
 
Og i den forbindelse kan man måske sige, at Gaderummets ledelse og medarbejdere og brugere har 
været repræsentant/stedfortæder for den problemstilling, der omhandler hvilket fagligt arbejde der 
ønskes op- eller nedprioriteret i tilbudene i København. Brugernes behov ændres dog ikke ved at en 
anden ledelse indfører det ikke-brugbare tilbud overfor brugerne. 
Og det er her at Gaderummets alternative arbejde er så væsentligt at videreføre, da der er et reelt 
behov, hvilket også yderligere bekræftes af de mange henvendelser Gaderummet modtager fra an-
dre almindelig kommunale institutioner, socialrådgivere, politiet, personer eller familier i nødsitua-
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tioner, der desværre er faldet igennem nogle af de huller der er i det sociale system, der enten bor på 
gaden, sidder i isolation, eller har lidt skade af over- eller fejlmedicinering og ikke kan få en alter-
nativ behandlingsmulighed eller på anden måde møder barriere på barriere i forhold til at komme 
videre i sit liv.  
 
 
 
 
Gaderummet, Husmødet d. 07-10-2007 
 
Brian Stahl, bruger 
Jan Woll, boer 
Abdul Razak Baroudi, boer 
Peter Hauerslev, bruger 
Kent Iversen, bruger 
Adela Johanson, bruger 
Peter Mosegaard, bruger 
Dennis Jensen, boer 
Muhammed Reda Senhaji, boer 
Thomas Stahl Pedersen, bruger og frivillig 
Anton Jørgensen, boer 
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Til Socialborgmester Mikkel Warming og Socialudvalget 
Københavns Kommune 
  
      d. 05-02-2008 
 
 
Ang. Gaderummet og alvorlige konsekvenser for brugergruppen ift. det nye tilbud 
 
 
Kære Socialborgmester og Socialudvalg Københavns Kommune 
 
Som bruger af Gaderummet skriver jeg til jer, i forsøg på at få skabt en dialog med jer, om 
konflikten mellem Gaderummet og Gaderummets brugere på den ene side og Københavns 
Kommune på den anden side. 
 
Når jeg søger en sådan dialog er det særligt på baggrund af den del af konflikten og 
problemstillingen, der omhandler den nye institution som af Københavns Kommune ønskes 
etableret for Gaderummets brugere. Som gjort opmærksom på tidligere, lægges der med denne plan 
op til grundlæggende ændringer af Gaderummet. Ændringer af en sådan alvorlig karakter, at 
brugerne i realiteten ikke vil kunne bruge det nye tilbud. 
 
Det er i den forbindelse vigtigt at klargøre at Gaderummets brugere, primært består af unge 
marginaliserede der er udstødt andre steder fra, i almindelige kommunale hjælpetilbud og 
institutioner og herberger. 
Deres adfærd og problemstillinger kunne ikke rummes eller afhjælpes der, af forskellige grunde, 
bl.a. at de fornødne kompetencer hertil ikke var tilstede, men særligt da tilbuddet indeholdt de 
traditionelle og socialpædagogiske rammer og tilgange, der konfliktede med den unges behov og 
adfærd, også den unges historie og opvækst med denne tilgang, som det eneste, og deraf følgende 
problemkompleks med socialpædagogikken, der ”bare har været for meget”. Af samme grund har 
det været en konflikt i sig selv at forsøge at nå den unge med socialpædagogikken, når det selv er en 
del af problemstillingen hos den unge. Dette er der i øvrigt forsket i. 
Gaderummets unge har typisk tidligere været hele vejen rundt i det etablerede system og mødt de 
samme barrierer, hvorfor gaden, stofferne, kriminaliteten, prostitutionen og banderne blev 
levevejen, om det så var ved udstødelse eller ved eget valg. 
Netop fordi der var en sådan ”restgruppe” der ikke kunne nås, rummes hjælpes andre steder, opstod 
Gaderummets alternative tilbud, med sin alternative pædagogiske tilgang til den unge – det 
socialpsykologiske arbejde. Et andet koncept, eller diskurs om man vil. Denne tilgang konflikter 
ikke med den unge, hvorfor det er lykkedes Gaderummet at kunne gøre gode resultater, som andre 
ikke har kunnet præstere. Også derfor er Gaderummet de unges eneste sted, hvorfor det også er dybt 
beklageligt at Københavns Kommune har haft et ønske om at afvikle Gaderummet. Særligt når jeg 
har læst at flere af Socialudvalgets medlemmer, har rost den alternative pædagogik og gerne så den 
bevaret. 
 
Nu ønsker Københavns Kommune at etablere et nyt tilbud for Gaderummets brugere. Heri vil man 
indføre socialpædagogikken for de unge – igen. Det fremgår dels af planen, dels af brev fra direktør 
Sven Bjerre af 4. juni 2007 til Gaderummets brugere. Man søger således at indføre de selv samme 
rammer for Gaderummets unge, som stødte dem ud andre steder. Det er noget af et konfliktfyldt 
paradoks – ikke mindst for brugerne, der ikke kan bruge denne traditionelle pædagogik, eller 
omvendt, uanset hvilken grad af brugerinvolvering eller ”højt til loftet” man putter ind i den. Jeg vil 







gerne understrege at jeg er sikker på et det nye tilbud er udformet velmenende og ikke har nogen 
intentionen om at støde brugerne ud, men ud fra det foreliggende er det nærmest en naturlig følge at 
det vil gå den vej. 
 
Jeg ser en meget stor konflikt i dette i forhold til brugerne og deres fremtid, da der som bekendt 
ikke er andre steder der kan honorere de særlige behov og ikke-behov hos Gaderummets brugere. 
 
Jeg må i øvrigt rydde den misforståelse af vejen, om at, som det står skrevet, at Missionen blandt 
Hjemløse og Askovgården, der udgør Partnerskabet, har erfaring med målgruppen. Dette er ikke 
tilfældet idet at det bl.a. er herfra unge fra Gaderummet er blevet stødt ud eller ikke kunne rummes 
eller der var ikke de rette kompetencer til at få den relevante hjælp. 
Jeg må endvidere afvise at der blot skulle være tale om en ”ubegrundet mistillid og angst for det 
nye”, fra brugernes side i forhold til det nye tilbud, eller tale om misforståelser omkring det nye 
tilbud. 
 
I den forbindelse er det også vigtigt at Socialudvalget er klar over at der er mange unge i 
Gaderummet, der har behov for den psykolog-hjælp de modtager i Gaderummet. Der er primært tale 
om intensive psykologiske rådgivningsforløb, også med samme socialpsykologiske tilgang som 
tidligere nævnt. Da Gaderummet havde midler var der ca. 70 unge fast tilknyttet sådanne forløb, nu 
er der ca. 35. Derudover benyttes denne rådgivning også af mange andre unge i Gaderummet, mere 
løst end fast, når behov opstår, eller ved særlige og /eller akutte problemstillinger.  
 
Gaderummets brugere står, ifølge planen om det nye tilbud, til at få afbrudt og miste disse forløb, 
som ellers er en afgørende hjælp for at de kan fungere og en væsentlig grund hvorfor de har søgt 
Gaderummet og kunnet trives deri. I det nye tilbud vil der være tilknyttet en psykolog 1-2 gange om 
ugen på faste dage. Jeg og de andre brugere i Gaderummet har meget svært ved at se hvorledes det 
nye tilbud vil kunne honorere de behov for intensiv psykolog-hjælp der er hos denne store gruppe af 
unge fra Gaderummet. Dette udgør også en del af konflikten, at der er nogen af brugerne der ikke 
længere kan få den hjælp som de ønsker og har behov for, og som de selv har valgt, og havde 
mulighed for at vælge. Med kendskab til brugerne, står det klart at det vil få alvorlige konsekvenser, 
både her og nu, og for deres fremtidige trivsel hvis de mister dette tilbud, hvilket også begrunder 
den utilfredshed med og mistillid til det nye tilbud, som flere af Gaderummets brugere har ytret for 
udvalget og forvaltningen, både mundtligt og skriftligt. 
 
Endelig er brugernes tillidsforhold til de ansatte særligt afgørende, hvorfor det også for fleres 
vedkommende, der i forvejen hænger i en tynd tråd, vil betyde et knæk med alvorlige konsekvenser, 
at medarbejdergruppen pludselig ikke er der mere. Og jeg mener ikke det er rimeligt at bede 
brugerne om forståelse for og overbærenhed med at deres tilbud ændres så radikalt, og at de ikke i 
fremtiden kan få den hjælp, de får nu og at der fremover ikke skal være plads til dem – trods at de 
selv har været med til at bygge Gaderummet op fra bunden. 
 
Ud fra det foreliggende, er det nye tilbud langt fra på tilsvarende præmisser som det nuværende 
Gaderummet, og vil ikke kunne honorere de behov der er hos Gaderummets brugere. Hvilket også 
flere med faglig ekspertise har gjort opmærksom på. Grundideen og forudsætningen for at de kan 
fungere og rummes i Gaderummet, falder sammen. 
Også derfor er der naturligvis en reel og låst konflikt mellem brugerne og det nye tilbud, som er 
uløselig ganske enkelt fordi de ikke matcher hinanden. Det ligger så at sige i strukturen af det 
planlagte, at det vil konflikte, hvorfor også konflikten naturligvis bliver optrappet, når Københavns 







Kommune efter min opfattelse har søgt at presse de unge til at tage imod det nye tilbud, som de kan 
se, de ikke kan bruge.  
Når der ikke er et andet sted, der kan tage sig af Gaderummets unge, er det meget svært at se andre 
muligheder end at de vil falde tilbage til deres gamle liv, stofferne, kriminaliteten, isolationen og 
banderne, hvor Gaderummet kunne samle dem op, og rumme dem som det eneste sted.  
 
Ingen brugere har eller har haft et ønske om at konflikten skal eskalere, og som jeg er sikker på 
heller ikke ønskes fra Københavns Kommunes side, hvorfor også flere af Gaderummets unge har 
søgt at formulere sig for forvaltningen og udvalget, i håb om en forståelse. For de har samtidig 
heller ikke haft et ønske om igen at leve i de rammer der udstødte dem andre steder, og har også set 
en umulighed deri. 
 
Og det er bl.a. pga. at dette altafgørende paradoks, at jeg ønsker at der etableres en dialog med 
Socialudvalget med henblik på en bevarelse af Gaderummet, da brugerne ellers står til at blive 
taberne i sagen. Og det ved jeg at ingen har et ønske om.  
 
Jeg vil derfor bede Socialudvalget om at drøfte sagen, med henblik på en dialog og genoptagelse af 
samarbejdet. Jeg henviser i den forbindelse til brev af 14. januar 2008 til Socialforvaltningen hvor 
Gaderummet bestyrelse anmoder om et møde med Socialforvaltningen. Jeg håber at et sådant møde 
vil blive bakket op af Socialudvalget. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kent Iversen 
Bruger af Gaderummet 
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Kære Socialudvalg i Københavns Kommune 
Kbh. d.6.november 2007 
 
Ang. Gaderummet og vores advokats henvendelser om de juridiske tvist´s. 
 
Socialforvaltningen har tilkendegivet overfor os i Gaderummet, ikke at kunne forklare grundlaget 
for lukningen af Gaderummet. Dette skete bl.a. ved Socialforvaltningens fremmøde i Gaderummet 
d. 2. oktober 2007. Socialforvaltningens repræsentanter tilkendegav også, at der er tale om juridisk 
tvist i sagen. 
Det skete bl.a. efter en række breve fra vores advokat om de juridiske tvist´s i sagen. Se evt. 
vedlagte kopi af breve fra vores advokat, hvori bl.a. er anført: 
- at lovligheden i Københavns Kommunes beslutning om at lukke Gaderummet bestrides.  
- at der i sagen er tvists om, hvem brugsretten til lokalerne i Rådmandsgade 60 tilkommer, og at det 
bestrides at der gyldigt er indgået en tillægsaftale til lejemålet. 
- at sagen må overgives til Københavns Fogedret, såfremt Københavns Kommune ønsker at forfølge 
sit krav. 
 
Trods vores advokats henvendelser, fastholdt Socialforvaltningen i brev til os d. 28.september 2007, 
sit varslede fremmøde den 2.oktober og dets ærinde, hvilket vi var uforstående overfor. Vores 
advokat henvendte sig endnu en gang til Socialforvaltningen og præciserede at den juridiske tvist 
må løses igennem domstolssystemet. Det bedste for alle parter vil dog være, at forvaltningen indser 
at den har lavet fejl i behandlingen af Gaderummet, og genåbner vores midler med det samme. 
 
Men Socialforvaltningen mødte alligevel op d.2.oktober 2007, og det var på dette møde at 
Socialforvaltningen tilkendegav ikke at kunne forklare grundlaget og at der var juridisk tvist. Det 
var bedre sent end aldrig. Nu har vi været i Gaderummet i 6 måneder uden penge, men 
Gaderummets virke har fortsat og er stadig kørende, men vi kan mere og mere mærke at midlerne 
stadig er tilbageholdt. Vi brugere og vores personale har hele vejen igennem argumenteret sagligt 
og fagligt, dels i forhold til at få begrundede og dokumenterede svar i forhold til det uholdbare 
lukningsgrundlag og den kreative lukningsproces, og dels i forhold til at det planlagte tilbud er ikke-
brugbart for os, da det indeholder alvorlige uoverensstemmelser i forhold til vores behov og 
væsentlige og helt afgørende mangler i forhold til vores trivsel på lang sigt. Socialforvaltningen 
tilkendegav da også, at der var tale om en ændring af Gaderummet i det nye tilbud, trods 
kommunen flere gange tidligere har påstået at der ikke var tale om hverken en lukning eller en 
ændring, men blot en udskiftning af ledelsen. Efter modtagelse af skrivelse fra Anette Laigaard, 
brev af d.26.oktober 2007 (modtaget d.29.oktober 2007), står det klart, at Gaderummet i sin 
godkendte og hidtidige form, skal fjernes.    
 
Ny anmodning fra Socialforvaltningen 
Vi modtag så d.29.oktober 2007 brev fra vicedirektør Sven Bjerre med en anmodning om at 
brugerne nu forlader lokalerne i Rådmandsgade 60. Vi kan dermed forstå at kommunen alligevel 
ikke agter at tage indholdet i vores advokats breve seriøst. Er det noget Socialudvalget bakker op 
om? Det vil vi meget gerne have svar på. 
I brevet henviser Sven Bjerre til kommunens fremmøde i Gaderummet d. 2. oktober, og giver en 
vurdering af hvad der foregik på mødet, som skulle forklare kommunens anmodning. Denne 
vurdering kan vi ikke genkende, ligesom vi ikke kan genkende præmisserne for vurderingen, og vi 
håber derfor at I vil tage det i mente, såfremt denne vurdering også fremlægges for jer på jeres 
næste udvalgsmøde, hvilket den jo nok gør. 


 - 1 - 







Gaderummet - Regnbuen Socialpsykologisk fristed for udstødte unge   Tlf. 3537 4735 
Rådmandsgade 60 Info@gaderummet.dk 3581 5555 
2200 København N.                                     www.gaderummet.dk                                           Fax. 3537 4736 
Vi mener ikke at konflikten bliver løst, ved at blive ved med at gå uden om indholdet i vores 
advokats breve, og vi mener heller ikke at konflikten løses ved at presse et andet og grundlæggende 
forskelligt tilbud ned i Gaderummets lokaler som vi ikke kan bruge. 
 
Gaderummet fungerede rigtig flot på alle niveauer, indtil Tilsynet i november 2006 fremlagde en 
tilsynsrapport, på basis af Gaderummets fungeren ved tilsyn i juni og august 2006, som ikke på 
nogen måde tog højde for Gaderummets særlige målgruppe og dertil hørende arbejde.  
 
I forbindelse med det planlagte nye tilbud fra Socialforvaltningens side, er vi i denne forbindelse 
helt uforstående overfor kommunen, når de i brev til os skriver, at det skulle være vores daglige 
leder der er skyld i konflikten. Vi kan ikke følge kommunen i, at der skulle være tale om et 
personspørgsmål, jf. de saglige og faglige argumenter og fakta, som vi bl.a. har skrevet i breve til 
jer.  
Det var som bekendt kommunen og socialudvalget der besluttede at lukke Gaderummet på et 
usagligt og uholdbart grundlag, og nærmest fra den ene dag til den anden. Vi er stadig uklare på 
hvad der skete i de 7 dage mellem jeres udvalgsmøde d. 25. april 2007 og d. 2. maj 2007. Men som 
en medarbejder i kommunen har sagt til brugere fra gaderummet, ”var det overraskende at 
politikerne valgte at lukke os”. 
 
Men uanset hvad skabte jeres beslutning usikkerhed og tvivl og utryghed for os alle. Det er aldrig 
rart når nogen beslutter hen over hovedet på en, at ens hjem skal lukkes øjeblikkeligt, at midlerne 
for ens eksistens omgående standser, og når dem man har et stærkt tillidsforhold til og kender en, 
giver en vigtig hjælp i hverdagen, bare bliver fyret sådan uden videre. Slet ikke når det sker med 
begrundelser som ikke man ikke kan genkende, og som ikke kan dokumenteres. 
Vi er derfor glade for at ledelsen og medarbejderne har taget imod brugergruppens opfordring og 
fortsat med at give os den hjælp vi har brug for, bare uden løn. Ikke mindst de psykologforløb vi var 
i gang med, og som så stod til at blive smadret og al den anden hjælp vi fik i hverdagen, som vi har 
brug for. Derfor er det helt uforståeligt at Socialforvaltningen skriver til os, at vores daglige leder er 
”med til at opretholde den utryghed”, som Socialudvalgets beslutning har medført hos os. 
 
Vi vil for en god ordens skyld nævne at vores advokat har anført i brev til kommunen, at 
gyldigheden af afskedigelse og bortvisning af Kalle Birck-Madsen som leder af Gaderummet, 
bestrides. 
 
De ekskluderede bestyrelsesmedlemmer 
Vi er i øvrigt stadig uforstående overfor at socialforvaltningen valgte at videreafvikle Gaderummet 
sammen med den på daværende tidspunkt ekskluderede bestyrelsesformand Ole Henriksen og det 
på daværende tidspunkt ekskluderede bestyrelsesmedlem Laue Traberg Smidt, som på ingen måder 
repræsenterede Gaderummet.  
Socialforvaltningen og Socialudvalget var bekendt med, at når Ole Henriksen foregav at udtale sig 
og handle på vegne af hele bestyrelsen, omfattede det ikke hele bestyrelsen, men kun Ole Henriksen 
selv og det også ekskluderede bestyrelsesmedlem advokat Laue Traberg Smidt. Dette fremgik i brev 
til Socialudvalget d. 18. april 2007 fra medlemmer af bestyrelsen, men vi kan forstå at 
Socialforvaltningen og Socialudvalget valgte at se bort fra dette.  
 
Et reelt behov for Gaderummet 
Vi vil til sidst endnu engang understrege, at ingen af os, hverken beboere, brugere eller personale - 
når vi fortsat ytrer vores utilfredshed over lukningen, lukningsprocessen, og det nye tilbud eller når 
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vi fortsat har vores eksistens, liv og virke i det eksisterende Gaderummet - gør det for sjov eller for 
at genere kommunen.  
Vi gør det, fordi vi fortsat har behov for Gaderummet som vi kender det, hvilket indebærer at 
videreføre Gaderummets velfungerende og i øvrigt dokumenterede fagligt forsvarlige arbejde. 
 
Planen om det nye tilbud vil fjerne de grundlæggende elementer der får Gaderummet til at fungere 
så godt som det gør, og at vi kan trives i det. Planen vil umuligt rumme målgruppen/”restgruppen” 
af unge, der har dårlige erfaringer med almindelige tilbud, og dette hænger uløseligt sammen med 
den praktiske psykolog og de alternative pædagogiske principper, det socialpsykologiske arbejde, 
der anvendes i Gaderummet. 
Gaderummet har i øvrigt meget grundigt redegjort for det socialpsykologiske arbejde i forhold til de 
påbud, der var anført i den socialfaglige tilsynsrapport for Gaderummet 2006. 
 
I øvrigt kan vi nævne et konkret eksempel på en alvorlig mangel, ud af de mange mangler der er i 
planen om det nye tilbud. Der vil kun være på forhånd aftalt og eksternt psykologbesøg 1-2 gange 
om ugen. Lige så for den sociale rådgivning, til den store gruppe af unge der har behov for 
Gaderummet. Forvaltningen lægger op til at fjerne alt, hvad der gør Gaderummet til et 
velfungerende sted, til løsning af marginaliserede unges problemer, herunder væk med den 
psykologiske og den sociale rådgivning, på brugernes præmisser, hvortil der er uhindret adgang. 
Det kan vi ikke få til at hænge sammen, hverken med det enorme behov der er, eller med 
Gaderummets godkendelsesskrivelse, hvor vi har tre funktioner, i sammenhæng med hinanden: bo-
funktion, aktivitetssted og psykologisk rådgivning.  
 
Vi håber selvfølgelig at I vil gå i dialog på det vi har skrevet. Men vi vil bede jer om at give svar på 
hvorvidt I mener det er væsentligt at de juridiske forhold i sagen afklares, at vores retssikkerhed 
ikke krænkes, og at vores fortsatte trivsel ikke sættes over styr. 
Allerede nu må vi sige, at det er tilfældet for flere unges vedkommende. Dem, der allerede mange 
gange har sagt nej til kommunens erstatningstilbud for Gaderummet. Det gælder for de, der er for 
stærke til ved egen kraft at klare sig ind i samfundet igen på lovlydig vis, og det gælder for de 
svageste der er blevet i gadens dyb og vold med stoffer og prostitution, disse unge har vi ikke flere 
ressourcer til at gøre godt med. Alligevel er vi det samme antal unge i Gaderummet, nogen gange 
lidt færre, andre gange mange flere.  
Dette sker trods at Gaderummet ihærdigt har videreformidlet kommunens andre overgangstilbud til 
Gaderummets gamle og nye brugere. Vi er ikke bekendt med, at nogen overhovedet har søgt de 
forskellige tilbud, trods vores formidling til de unge om at give det en chance. Så det er de unge, der 
allerede tror og har mulighed for lovlydighed, der er tilbage i Gaderummet. Vi håber at 
Socialudvalget besinder sig, så ikke de resterende unge også skal svigtes? 
 
Venligst  
 
Gaderummet v/ 
Ulrik Steger, bruger 
Anton Jørgensen, boer 
Peter Hauerslev, bruger 
 
.\ Vedlagt udvalgte breve fra vores advokat. 
- Brev af 01-10-2007 Advokat Bjarke Madsen: Vedr. Gaderummet 
- Brev af 14-09-2007 Advokat Bjarke Madsen. Til Socialforvaltningen om midler 
- Brev af 28-08-2007 Advokat Bjarke Madsen. Vedr. Gaderummets aftale og midler 
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http://gaderummet.dk/a/2007-10-01%20Advokat%20Bjarke%20Madsen%20til%20Socialforvaltningen%20om%20GAderummet.pdf

http://gaderummet.dk/a/2007-09-14%20Bjarke%20Madsen.%20Til%20Socialforvaltningen%20om%20midler.pdf

http://gaderummet.dk/a/2007-08-28%20GAderummet%20v%20Rosberg%20Advokater.%20Vedr.%20Gaderummet.pdf



		Kære Socialudvalg i Københavns Kommune

		Kbh. d.6.november 2007

		Ang. Gaderummet og vores advokats henvendelser om de juridiske tvist´s.
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1. Indledning: 
 
Socialforvaltningen i Københavns Kommune har den 2. maj 2007 henvendt sig til et antal almene 


socialorganisationer med henblik på at indgå i dialog om den fremtidige drift af Gaderummet i 


Rådmandsgade 60, 2200 København N.   


 


Askovgården og Missionen blandt Hjemløse - to af de indbudte socialorganisationer i dialogen - har 


efterfølgende valgt at tilbyde Socialforvaltningen i Københavns Kommune at overtage driften af 


Gaderummet gennem et partnerskab.  


 


Askovgården og Missionen blandt Hjemløse anser det først og fremmest vigtigt, at Gaderummets 


nuværende brugergruppe også i fremtiden er sikret en boform, et værested og et rådgivningstilbud i 


lighed med det eksisterende. Vi lægger vægt på, at Gaderummet forbliver en ”skæv” og ”fleksibel” 


rådgivning og boform, som er attraktiv og anvendelig for de beboere og brugere, der er tilknyttet 


Gaderummet.  


 


Socialforvaltningen i Københavns Kommune har i denne proces bedt Askovgården og Missionen 


blandt Hjemløse om at komme med en handleplan for en fremtidig varetagelse af Gaderummet, 


herunder hvilke ressourcer, kompetencer og økonomiske rammer partnerskabet kan tilbyde i de 


eksisterende lokaliteter i Rådmandsgade 60, 2200 Kbh. N.   


   


Det er i den forbindelse vigtigt at påpege, at man ikke på nuværende tidspunkt kan skitsere alle 


forhold vedrørende en fremtidig varetagelse af Gaderummet. Mange af de fremtidige funktioner og 


udviklingsplaner beror på en tæt dialog og inddragelse af Gaderummets brugere samt på en 


afklaring og udvikling af selve Gaderummet.  


 


Det vigtigste for Askovgården og Missionen blandt Hjemløse er primært, at lysten og ressourcerne 


er til stede i organisationerne til fremtidigt at varetage Gaderummets drift på en fornuftig og 


lovmæssig korrekt måde.    
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2. Et stærkt partnerskab: 


 


Askovgården og Missionen blandt Hjemløse tilbyder Socialforvaltningen i Københavns Kommune 


at varetage driften af Gaderummet gennem et partnerskab, hvor Askovgården og Missionen blandt 


Hjemløse (Partnerskabet) begge er repræsenteret gennem en driftsansvarlig bestyrelse.  


 


Det er Partnerskabets opfattelse, at grundprincipperne i det eksisterende Gaderummet er 


velfungerende.  


Det er derfor hensigten at forsætte driften af Gaderummet indenfor de rammer, der er eksisterende – 


nemlig med en boform, et værested og en rådgivningsfunktion. Det er ligeledes hensigten, at 


Gaderummet fortsat skal arbejde med en høj grad af brugerstyring og brugerdeltagelse, som det er 


velkendt i huset i dag.  


 


Partnerskabet vil således ikke ændre radikalt på Gaderummets grundprincipper, men primært 


forsøge at bibeholde det ”skæve og anderledes” i Gaderummet. Udfordringen ligger i at bevare det 


”skæve og anderledes”, samtidig med at man sikrer en høj grad af faglighed og ansvarlighed i 


styringen og uden, at brugerne føler sig umyndiggjort i forhold til deres egen indflydelse og 


medbestemmelse i Gaderummet.  


 


Det er ligeledes hensigten, at den fysiske placering stadig skal tage udgangspunkt i de eksisterende 


rammer i Rådmandsgade 60, 2200 København N. 


 


Partnerskabet vurderer, at denne udfordring mest fordelsagtigt løses gennem et stærkt partnerskab. 


Et partnerskab kommer til at rumme mange flere ressourcer og kompetencer samt intern viden og 


erfaring på det gældende område. Til sammen kan de to organisationer i højere grad tilbyde 


brugerne en bredere vifte af interne udslusningsmuligheder og samarbejdspartner.  


 


Brugerne i Gaderummet kan drage fordel af, at Partnerskabets eksisterende institutioner kan indgå i 


projektet i form af nyttige erfaringsgrundlag, udslusningsmodeller, eller samarbejdsflader.   


Partnerskabet har sammenlagt det fornødne indgående kendskab til at arbejde med unge, 


sindslidende, hjemløse og socialt udsatte mennesker. Samtidig har organisationerne sammenlagt en 


kapacitet, der gør dem kompetente til at etablere en permanent sikker løsning for Gaderummets 
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brugere. I partnerskabet er der ligeledes en kapacitet til at skabe den fremadrettede udvikling af 


Gaderummet, der på nuværende tidspunkt må anses for nødvendig.  


 


 


3. Indledende proces vedrørende Gaderummet: 


 


Partnerskabet har opstillet en trepunktsplan for den indledende proces omkring varetagelsen af 


Gaderummet.  


Den indledende proces anses som værende løbende fra en politisk beslutning om partnerskabet som 


driftsherre og frem til det tidspunkt, hvor partnerskabet reelt kan sætte medarbejder ind i 


Gaderummets lokaliteter.  


 


Fase I: (starter straks efter en politisk godkendelse af partnerskabet som driftsherre) 


Organisationen: ”Gaderummet” 


 
 


Beskrivelse af fase I: 


- Nedsættelse af en fællesbestyrelse på syv personer.  


- Den nye bestyrelse har to medlemmer fra hver organisation i partnerskabet samt et udefra. 


- Hver organisation udpeger selvstændigt de to medlemmer til Gaderummets bestyrelsen. Det 


femte medlem hverves i fællesskab i partnerskabet.  


Askovgård Missionen 


Ny To 
medl


To 
medlEt 


medlem 
Ny 


midl
Besigt
igelse 


ve
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- De to sidste repræsentanter til bestyrelsen skal vælges blandt beboer/brugergruppen i 


Gaderummet. 


- Udarbejdelse af nye vedtægter til institutionen Gaderummet 


- Oprettelse af en ny organisation med bestyrelse og en arbejdende midlertidig ledelse 


- Besigtigelse af lokaliteterne og ejendommen, foreslået foretaget af professionelle syns- og 


skønsfolk i forbindelse med overtagelsen  


 


Fase II: (starter når en bestyrelsen er sammensat) 


Arbejdsgruppen: ”Opstartsteam” 


 
Beskrivelse af fase II: 


- Bestyrelsen og den midlertidige ledelse rekrutterer den midlertidige arbejdsgruppe til at 


indgå i afklaringen og udviklingen af Gaderummet 


- Personalegruppen indplaceres i de forskellige funktionsområder efter deres fagkompetencer 


m.m. 


- Udviklingsseminar for den midlertidige arbejdsgruppe med fokus på Gaderummets 


muligheder og fremadrettede udvikling. 


 


Bestyr
Midlertidig 


Gaderummet: 
 


Pe Pe Pe Arbejd
sgrupp


Udvikli
ngsarbe
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Fase III: (starter når Gaderummet er klar til overdragelse) 


Opstart: ”Afklaring og Udvikling i Gaderummet” 


 
 


Beskrivelse af fase III: 


- Der skal i samarbejde med beboerne/brugerne opstilles mål for Gaderummets fremtid m.m. 


- Der skal udvikles en fremtidig permanent plan for driften m.m. 


- Der skal udvikles en fremtidig plan for samarbejdspartnere og udslusningsmuligheder m.m. 


 


4. Midlertidig ledelse/arbejdsgruppe: 


 


Partnerskabet indsætter i opstartsfasen en midlertidig ledelse, der i samarbejde med bestyrelsen får 


det overordnede ansvar for at afklare og udvikle Gaderummet. I samarbejde med den midlertidige 


ledelse og arbejdsgruppen skal bestyrelsen således udvikle en permanent løsningsmodel til driften 


af Gaderummet og som en del heraf være ansvarlige for at rekruttere den permanente ledelse og 


medarbejderstab.    


 


Den midlertidige leder af Gaderummet bliver Robert Olsen, forstanderen på Mændenes Hjem. 


Mændenes Hjem er et herberg/boform for hjemløse og misbrugere på Vesterbro i København. 


Robert Olsen har erfaringer i at udvikle og drive en social institution og medbringer den nødvendige 


viden, erfaring og ekspertise på området omkring arbejdet med hjemløse og misbrugere. Robert 


Olsen har desuden erfaringer med arbejdet i en brugerstyret organisation gennem sit formandskab i 


Foreningen Hus Forbi, erfaringer med brugerstyrede evalueringer fra Mændenes Hjem samt 


Opstar


Afklaring 
Bo V Rå


Permane
nt 


Brugeri


Per
man


Samarbe
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tidligere konsulentarbejde i SAND. I processen omkring Gaderummets lukning har Robert Olsen 


tidligt været involveret i dialogen med brugerne i Gaderummet og i arbejdet med en nødplan.  


  


Robert Olsen har været med til at nedsætte den midlertidige arbejdsgruppe bestående af 


medarbejdere fra Missionen blandt Hjemløse og Askovgården. Den midlertidige arbejdsgruppe er 


udvalgt ud fra tidligere og nuværende arbejdserfaringer fra henholdsvis Mændenes Hjem, Kollegiet 


Gl. Køge Landevej, Askovgården samt Missionen blandt Hjemløses væresteder.  


 


Den midlertidige arbejdsgruppe består af erfarne medarbejder med socialrelaterede, administrative 


og ledelsesmæssige baggrunde. Den midlertidige arbejdsgruppe har stor erfaring med at arbejde 


med afklaring og udvikling af sociale institutioner Den midlertidige arbejdsgruppe er ligeledes 


kvalificeret til at arbejde med sociale problemstillinger blandt unge. 


 


Den midlertidige arbejdsgruppe: 


• Leder, fuldtid                                                                                               Robert Olsen  


      Forstander, Mændenes Hjem (indsættes som midlertidig leder)  


• Medarbejder () fuldtid                                                                                 Ikke navngivet                         


      Mændenes Hjem, bofælleskabet 


• Medarbejder () deltid                                                                                   Ikke navngivet 


Mændenes Hjem, bofælleskabet 


• Medarbejder (pæd.) fuldtid                                                                          Bjarne Hartmayer  


      Kollegiet Gl. Køge Landevej, teamholder og projektansvarlig for ”netværksvenner” 


• Medarbejder (org./adm.) timebasis                                                              Anders Sørensen  


      Leder, Missionen blandt Hjemløses væresteder samt opsøgende og frivillige arbejde 


• Medarbejder (soc. rådg.)  deltid                                                                   Torben Dybvad 


Socialmedarbejder i værestedet Pegasus i Missionen blandt Hjemløse  


• Medarbejder (pæd.) deltid                                                                            Michael Birkvang 


Askovgården, 12 års erfaring med sindslidende og narkomaner m.m. 


 


Yderligere har Askovgården mulighed for at stille en psykolog til rådighed ca. to ugentlige 


hverdage til rådgivningsfunktionen i Gaderummet.   


Den midlertidige arbejdsgruppe vil som udgangspunkt være arbejdsdygtige umiddelbart efter en 


politisk beslutning om varetagelsen af Gaderummet. Den midlertidige ledelse og dele af 
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medarbejdergruppen vil kunne påbegynde arbejdet uden noget varsel, mens det resterende antal 


medarbejder i en kort overgangsperiode skal tilpasse arbejdet i Gaderummet med deres nuværende 


jobfunktioner.  


 


Der er ligeledes taget forbehold for at antallet af personale i opstartsgruppen kan være nødvendig at 


justere. De to ”ikke navngivet” er således tiltænkt som ”standby” personale.   


 


 


5. Et ønske om mere samarbejde: 


 


Der har tidligere været samarbejdsaftaler tilknyttet Gaderummet, hvilket også er ønskeligt i den 


fremadrettede drift af Gaderummet.  


Samarbejdsaftalerne på blandt andet sundhedsområdet og psykiatriområdet vurderes som værende 


af en stor betydning for Gaderummet og arbejdet med brugerne. Derfor er det ligeledes ønskeligt, at 


oprette nogle brede samarbejder indenfor disse retninger, således at Gaderummet hurtigt og 


fleksibelt kan tilbyde brugerne den relevante hjælp, der påkræves.  


 


Gaderummet skal kunne udarbejde individuelle handlings- og udviklingsplaner for de brugere, der 


har behov for det. Gaderummet skal ligeledes kunne vejlede den enkelte bruger, samt hjælpe den 


enkelte bruger til at finde den rette fremadsigtede behandlingsform i det eksisterende offentlige 


sundhedssystem.  


Gaderummet skal kunne rumme mange forskelligartede brugere med forskelligartede 


problematikker, samt skabe vejen for en behandlingsproces til de brugere der ønsker det.       


 


Det er derfor også Partnerskabets vision, at Gaderummet skal fungere som base for lokale og 


eksterne sundhedstilbud og samarbejdspartnere, så Gaderummet får en bred vifte af sundhedstilbud 


tilknyttet. Denne model skal skabe nogle trygge rammer for Gaderummets brugere og at mindske 


brugernes frygt for de gængse behandlingsmuligheder.       


 


Visionen er, at udvide den eksisterende rådgivningsfunktion fra psykologrådgivning til i højere grad 


at være et bredere rådgivnings- og hjælpefunktion. Den eksisterende rådgivningsfunktion skal 


således kunne rumme mange forskelligartede rådgivninger med udgangspunkt og fokus i den 
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enkelte brugers situation. Tanken er at rådgivningen skal kunne rumme forskellige professioner 


såsom sygeplejersker, psykologer, socialrådgiver, læger, terapeuter m.m.  


 


Gaderummets rådgivningsfunktion skal således tilpasses den enkelte brugers behov, og være i stand 


til at udarbejde handlingsplaner, der kan hjælpe brugeren til at få den rette individuelle behandling.    


 


Visionen kan gennemføres ved at indrette Gaderummets nuværende lokaliteter til at kunne rumme 


disse forskellige rådgivnings- og hjælpefunktioner. En mulig løsning kan være at rekruttere 


frivillige kræfter indenfor de forskellige fagområder, til på forskellige dage at komme i 


Gaderummets rådgivningsfunktion. Dette system kunne i praksis se således ud*: 


 


Tilbud / Dage Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 


Psykologer  (hver uge) X  X  


Socialrådgiver 14. dg 


Sygeplejerske 14. dg 


Læger 1. md 


terapeuter 1. md 


 


X 


 


 


X  


 


X 


X 


 


 


X 


*Note: Dette skema er en tænkt model 


  


Partnerskabet ser således gerne, at samarbejdspartnerne bliver en integreret del af Gaderummet, så 


de offentlige sociale- og sundhedstilbud er tilgængelige i Gaderummets lokaliteter i et nødvendigt 


omfang, Erfaringen viser, at brugerne af Gaderummet har svært ved at benytte de ”normale” 


tilgængelige sundheds- og socialtilbud. Denne model vurderes at kunne få flere brugere til, på sigt 


at benytte de muligheder, der er i de offentlige social- og sundhedssystemer og dermed blive de 


bedre til selvstændigt at opsøge hjælpen.  
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6. Løsningsforslag angående forbruget af stof- og rusmidler i Gaderummet: 


 


Den nuværende accept omkring indtagelse af rusmidler i Gaderummet er ikke forenelig med 


Partnerskabets værdigrundlag.  


Men vi må også erkende, at et stoffrit Gaderummet fortsat ligger noget ude i fremtiden. I den 


nærmeste fremtid er det utopi at tro, at Gaderummet kan holdes helt stoffri. Det vil derfor også være 


en vigtig del af arbejdet med Gaderummets brugere, at motivere dem til et stof- og rusfrit liv.    


 


Partnerskabet ønsker at udvikle nogle simple værktøjer, der kan være motiverende for brugerne, og 


dermed også skabe mere bevidsthed omkring hvad brugerne indtager, hvor de gør det, og hvordan 


det påvirkninger deres livssituation.  


 


Missionen blandt Hjemløse har på institutionsniveau stort erfaringsgrundlag for at arbejde målrettet 


med disse problematikker. Erfaringerne viser, at motivationsfaktoren er en rigtig brugbar 


løsningsmodel til at nedtrappe og bevidstgøre misbrugere, især når der er en høj grad af 


brugerinddragelse og brugermedbestemmelse lagt ind i projektet.   


 


Gaderummets brugere skal således inddrages aktivt med henblik på at motivere hinanden til et stof- 


og rusfrit liv. Som supplerende hjælpeværktøjer, kan mentorordninger brugerne imellem eller med 


eksterne frivillige være brugbare. Indsættelse af rus-konsulenter (bla. tidligere misbrugere) i 


arbejdet kan ligeledes være givtigt. Disse tiltag kan fastholde brugernes fokus på en nedtrapning 


eller afvikling af stoffer og rusmidler. 


 


Personalet skal være medmotiverende samt involverede i brugernes nedtrapningsforløb, og være 


med til at håndhæve et forbud mod indtagelse af stoffer og rusmidler i Gaderummets lokaliteter.   


 


Det er således Partnerskabets vurdering, at man ikke kan komme brugernes stof- og 


rusmisbrugsproblemerne i Gaderummet til livs, ved at tvinge brugerne til at ophøre deres forbrug af 


stoffer og rusmidler. Derimod skal der tilbydes brugbare værktøjer, der motiverer og inddrager 


brugerne i en proces, der kan nedbringe brugen af stoffer og rusmidler i Gaderummet.  
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7. Metoder i arbejdet omkring Gaderummet: 


 


Partnerskabet ønsker at fortsætte arbejdet og videreudviklingen af Gaderummet ud fra de parametre, 


der tidligere er beskrevet i ”Projektbeskrivelsen december 2002” vedrørende Gaderummet.  


 


Rådgivningsfunktionen i Gaderummet er blandt andet en af de funktioner, som anses for nyttige for 


brugerne, hvis man formår at udvikle en mere fleksibel og rummelig funktion, der kan favne bredt 


og dermed afhjælpe mange forskelligartet problemstillinger hos brugerne i Gaderummet.      


Derfor vil Partnerskabet også inddrage brugbare værktøjer, der kan være behjælpelige for 


personalet i forbindelse med selve afklaringen og udviklingen af brugerne/beboerne.  


 


Afklaringen og udviklingen af brugerne/beboerne skal stadig i høj grad tage udgangspunkt i 


brugerinddragelse og medindflydelse, således at brugerne/beboerne aktivt involveres deres egne 


handlingsplaner og vedrørende hvilke rådgivningstilbud og udviklingstræk der er nødvendige for 


Gaderummet.  


 


Der gøres herunder også brug af Partnerskabets tidligere erfaringer på området samt af eksisterende 


kvalitetsmodeller til at sikre en fremadrettet udvikling og arbejdsgang i Gaderummet. 


Partnerskabet vil således benytte Askovgårdens udviklingscenter (Center for Metode, Udvikling og 


Kvalitet - CMUK). til afklaringen og udviklingen af i Gaderummet.   


 


CMUK har udarbejdet brugbare redskaber til at beskrive hver enkelt bruger/beboer. Metoden skal 


bruges af praktikerne i forhold til at målrette og afgøre hvilken type indsats, der er passende for 


brugeren i den aktuelle livssituation. Således at brugerne/beboerne hele tiden sikres den rigtige 


rådgivning og hjælp i Gaderummet.  


CMUKs redskaber kan således give en grundig viden om den enkeltes livssituation, ressourcer og 


problematikker, som vil være med til at målrette interventionen. 


 


CMUK har ligeledes udviklet forskellige værktøjer, som kan være brugbart i den indledende 


afklaring og udvikling af Gaderummet. Værktøjet der kan være med til at sikre en systematisk 


arbejdsgang og udvikling i Gaderummet. Disse metoder skal i tæt samarbejde med Gaderummets 


bruger/beboere, implementeres i de arbejdsgange og processer hvor det findes nyttigt. 







 13 


Partnerskabet vil også arbejde med en målstyringsmodel i forholdt til at arbejde evidensorienteret i 


praksis. Metoden giver os mulighed for at formulere mål, der er præcise og målbare, både i resultat 


og over tid. 


 


Målstyringsmodel: 
 
 


Visioner 


Målsætning 


Målgruppe 


Analyse af eksisterende praksis 


Mål 


Handleplan/udviklingsplan med 


Målopfyldelse i forhold til succeskriterier 


Evaluering af mål, 
handleplan/udviklingsplan og 


Nye mål 
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9.�Metodernes anvendelse i Gaderummet: 


 


Herunder en kort beskrivelse af Partnerskabets visioner vedrørende metoderne i det fremadrettede 


arbejde i Gaderummets forskellige tilbud.  


 


Boformerne skal primært fungere ud fra de samme principper, der er gældende i dag. Der skal 


fortsat være en høj grad af selvstyring fra brugerne i Gaderummet både med henblik på hvem, der 


skal have tildelt pladser i boformerne, og angående løsningen af de daglige gøremål og 


problematikker i boformerne.  


Dette arbejde skal brugerne selv varetage med udgangspunkt i et tæt samarbejde med Gaderummets 


midlertidige og senere permanente personalegruppe.   


 


Partnerskabet ønsker en afklaring og udvikling af boformerne, blandt andet i forbindelse med 


antallet af overnattende. Det er kendt at det nuværende Gaderummet har mange flere overnattende, 


end egentligt tiltænkt i perioder. Udfordringen ligger derfor i at udvikle boformen, så den fortsat er 


rummelig og attraktiv for beboerne - samtidig med en forsvarlig drift uden alt for stor 


overbelastning. 


 


Visionen for boformen er, at et stort antal af sovepladserne i boformerne ikke skal fungere som et 


permanent tilbud, men fungerer som en del af et individuel afklaringsforløb med forskellige 


behandlings- og aktiveringsplaner, samt videre mulighed for udslusning i mere selvstændige 


boformer. 


  


Aktivitets- og handlingsplaner kan enten være i form af arbejdsprøvning internt i Partnerskabets 


øvrige sociale institutioner, eller gennem de ordinære arbejdsmarkedssystemer. Udslusning til 


selvstændige boliger kan forgå i samarbejde med almene boligorganisationer, mens udslusningen til 


særlige sociale boenheder kan ske internt gennem for eksempel Askovgården. 


 


Visionen på dette område er at kunne tilbyde beboerne i boformen nogle individuelle fleksible og 


tilpassede løsningstilbud, der gør det muligt for beboerne at styrke deres livssituation og finde en 


hverdag under mere selvstændige rammer. 
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Værestedet fungerer i dag som et døgnåbent fristed for Gaderummets beboere og udefrakommende 


brugere. Værestedet har på nuværende tidspunkt mange funktioner, blandt andet forskellige 


værksteder, et bibliotek, læserum og bade- og vaskefaciliteter. Som værestedet fungere nu er der 


også mulighed for akut overnatning. 


 


Partnerskabet driver i forvejen flere forskellige væresteder i Københavns Kommune, hvilket gør, at 


organisationerne tilsammen har mange erfaringer, man kan trække på i en udvikling af 


Gaderummets værested.  


 


Visionen er, at værestedet i Gaderummet fortsat skal være et åbent døgntilbud og fristed, der kan 


rumme unge sindslidende, socialt udsatte og hjemløse borgere, og at værestedet skal drives med en 


hverdagsbemanding og et antal tilknyttet frivillige medhjælper. 


Målsætningerne er, at man indenfor et tidsrum i hverdagen skal kunne henvende sig anonymt fra 


gaden samt boformen og få rådgivning og støtte med praktiske ellers sundhedsmæssige 


problemstillinger. Det skal ligeledes være muligt at få hjælp til at opsøge social- og 


sundhedsmyndighederne for en eventuel behandling eller anden problemstilling.  


 


Missionen blandt Hjemløse kan ligeledes tilbyde de hjemløse brugere med tilknytning til 


værestedet, genbrugstøj i vinterperioden.        


 


Rådgivningsfunktionen skal fortsat fungere som et supplement til de almindelige hjælpe- og 


behandlingsmuligheder, der er i det frivillige netværk eller findes i det offentlige system. Arbejdet i 


rådgivningen skal ligeledes fortsat arbejde ud fra den unges præmisser og problemstilling. 


 


Derfor er det vigtigt for Partnerskabet at få inddraget de tidligere nævnte samarbejdspartner i 


arbejdet med Gaderummet brugere. Det er ligeledes vigtigt, at der udvikles afklarings- og 


opfølgningsredskaber til at danne individuelle udviklings forløb.   


 


Visionen er således at rådgivningsfunktionen skal rumme en bred vifte af tilbud, som brugerne og 


beboerne i Gaderummet ellers ikke selv vil opsøge i det offentlige system, samtidig med at der 


arbejdes med at motiverer og tilskynde til at benytte samfundets almindelige tilbud.   
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Partnerskabet vil ligeledes i rådgivningsfunktionen udvikle afklarings- og opfølgningsredskaber til 


at danne individuelle udviklingsforløb.   


�


�


�. Konkrete mål og visioner for Gaderummet: 


�


Herunder skitseres de konkrete mål og visioner Partnerskabet har opstillet for Gaderummet. � 


�


Visionen for Gaderummet er at; 


• der er en social indsats i forhold en gruppe af unge hjemløse med personlige og sociale 


problemer  


• der findes en bredspektret rådgivning i Gaderummet 


• der findes en reel brugerinddragelse og medindflydelse i Gaderummet 


�


Målet med arbejdet i Gaderummet er at; 


• hjælpe unge hjemløse til en bedre tilværelse vi en helhedsindsats 


• motivere de som har et misbrug af rusmidler til at få behandling  


• motivere og rådgive med henblik på behandling   


• forbedre den enkeltes boligmæssige situation 


 


Evaluering: 


• Det vil være hensigtsmæssigt med en ekstern årlig evaluering af Gaderummet  


• Grundet Gaderummets tidligere problemstillinger vurderes det nødvendigt med to 


kommunale tilsyn i Gaderummets første år med ny driftsherre 
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10. Budgetoversigter: 


 


Der er i det følgende afsnit skitseret et budget for henholdsvis den midlertidige periode samt den 


permanente drift af Gaderummet. Med baggrund i de mange ukendte faktorer, der ligger i en 


fremadrettet varetagelse af driften i Gaderummet, skal budgetterne udelukkende ses som værende 


estimerede.  


 


Der er således opstillet et estimeret budget for henholdsvis en opstartsfase og en permanent 


økonomisk drift af Gaderummet.  


 


Midlertidig periode (skønnes til ca. 6. md.): 


 


Poster:                                                                         Udgifter:     


Husleje                                                                      650.000 kr.* 


Drift (vand, el m.m.)                                                 200.000 kr.* 


Lønninger                                                               1.000.000 kr.* 


Personaleudgifter                                                        25.000 kr.* 


Udannelse, kursus og seminar m.m.                           75.000 kr.* 


Administrationsudgifter                                             50.000 kr. * 


Aktiviteter for brugerne                                              75.000 kr.* 


Diverse                                                                        25.000 kr.* 


Sum af udgifter                                                    2.100.000 kr.**  
 


*Note: Tallene er estimeret ud fra Gaderummets reviderede regnskab fra 2005   


**Note: Udgiftssummen for den midlertidige periode i Gaderummet tænkes finansieret gennem Socialministeriets 


Satsmidler, hvor der årligt er bevilget 3.875 millioner kroner til Gaderummet. De resterende 225.000 kroner i 


estimerede udgifter, tænkes finansieret af Københavns Kommune, enten ved at stille ressourcer til rådighed eller frikøbe 


ressourcer i Partnerskabets øvrige institutioner.   
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Permanent drift af Gaderummet: 


 


Udgifter: 


Poster:                                                                      Udgifter:     


Husleje                                                                 1.300.000 kr. 


Drift (vand, varm, el m.m.)                                     400.000 kr. 


Lønninger                                                             2.000.000 kr. 


Personaleudgifter                                                      50.000 kr. 


Uddannelse, kursus og seminar m.m.                     100.000 kr. 


Administrationsudgifter                                          100.000 kr.  


Aktiviteter for brugerne                                          200.000 kr. 


Vedligeholdelse                                                         50.000 kr. 


Diverse                                                                       25.000 kr. 


Sum af udgifter                                                  4.225.000 kr.* 
*Note: Tallene er estimeret ud fra Gaderummets reviderede regnskab fra 2005 


 


Indtægter: 


Poster:                                                                    Indtægter:     


Socialministeriet/SOF                                          3.875.000 kr. 


Private bidragsyder                                                  100.000 kr. 


Puljer og midler                                                       250.000 kr. 


Sum af udgifter                                                   4.225.000 kr. 


 


De estimerede budgetter for driften af Gaderummet er betinget af Københavns Kommunes 


medfinansiering i opstartsfasen.  
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11. Tidsperspektiv: 


 


Socialforvaltningen skal i samarbejde med Partnerskabet udarbejde en ny detaljeret tidsplan for 


selve overdragelsen og opstartsperioden, hvis det politisk besluttes at Partnerskabet skal varetage 


den fremtidige drift af Gaderummet.    


Socialforvaltningen er ansvarlig for at Partnerskabet kan påbegynde sit arbejde i Gaderummet 


lokaliteter til den eventuelle aftalte overdragelsesdato.  


 


Såfremt nedenstående forudsætninger opfyldes, påregner Partnerskabet at kunne påbegynde 


arbejdet i Gaderummet umiddelbart efter en politisk beslutning i Socialudvalget den 29. august 


2007.  


 


 


12. Forudsætninger: 


 


For at kunne varetage den fremtidige drift af Gaderummet i Rådmandsgade 60, 2200 København N 


for Socialforvaltningen i Københavns Kommune, forudsætter Partnerskabet følgende:  


 


- Socialforvaltningen gør det muligt for Partnerskabet at påbegynde arbejdet i det nuværende 


Gaderummet - primært med henblik på de personalemæssige og ejendomsmæssige 


foranstaltninger 


 


- Socialforvaltningen bidrager i opstartsfasen med relevant arbejdskraft, hvis nødvendigt 


 


- Partnerskabet skal i forbindelsen med opstartsfasen af Gaderummet kunne trække på 


Socialforvaltningens ressourcer og service på en hurtig og fleksibel måde  


 


- Socialforvaltningen i Københavns Kommune overdrager brugsrettighederne til ejendommen 


på Rådmandsgade 60, 2200 Kbh. N. til Partnerskabets nye bestyrelse  
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-  Overdragelse af ejendommen på Rådmandsgade 60, 2200 Kbh. N, sker på basis af et 


sædvanligt syn og skøn af ejendommen, så eventuelle fejl og mangler kan registreres og 


udbedres inden overdragelsen  


 


 


13. Kontakt: 


 


Partnerskabet har følgende kontaktpersoner:  


 


- Anders Sørensen 


Leder for Missionen blandt Hjemløses væresteder  


        og opsøgende samt frivillige arbejde   


 


- Per Hensen 


      Direktør i Askovgården 


 


  


Mange hilsner  


 


Partnerskabet 


Askovgården og Missionen blandt Hjemløse  


 


København den 6. juli 2007 


 


______________________                      _____________________ 


     Anders Sørensen                                            Per Hensen 


ans@hjemlos.dk   


direkte nr.  3616 1113   


mobil nr.    2683 3616 


www.hjemlos.dk 


pih@askovgaarden.dk  


direkte nr.  3539 7241 


mobil nr.    2126 7242 


www.askovgaarden.dk 
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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 sine 
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         
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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.  
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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.

		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 sine 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. 
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I forn1a,qen13~b~17' sep
, tember, ~t jeg og sociåludval


get i Køb~nhavn villukltega-' 
deruJ.lUI1~tt'~t,er ikke~or
rekt..De ." tenstel1lJl1igt 
SOcialt!l:l .... besluttet, er, 
at dep: ~idl~gere lcderaf ste- • 


' deti~~l<1!lnf6rt·scette. Vi ved ..� 
at rigtigt. mange har været� 
glade for at bruge Gaderum�
met,fu~n desværre har vi og�
så, eksempler på alvorlige� 


. svigt fra den tidligere leders� 
side. Og når det drejer sig om� 
sårbare unge, der ofte. har� 
psykiske ellersociale.proble~
 
mer, så er blot et sVigt et for� 
meget. Meri udover lederen� 
fortsa:~~~J."g;;l,cle~.11letaltså� 
fremovelJ i den Mci"som det� 
var tænkt ·m,ep-fJ.ie il'a.J;D111er� 
forqg@.4Øraglllsellfc:l,e unge.� 
Og jeg:,~, ~et~s4cla'D' .at. et� 
proje~~!alt;i,~.~ka1.ya:re~tær

kere enddetsleder,:ellershar 
man altså~t porblem, ikke 
mindst hvi:~ij)jtIlli'Opfatter sig 
sdvsom:vens:treorienteret. 


Desuden~~iegmeget enig 
medPreben,'.@r(mdt, når h.an i 
onsdagens. Infonnatio:t;). ,på., 
peger, at d,ererbwg (or et 
sted som G~del111llmet.Kø
be@a;v~'~leJ;)~~ye:fllttigere 
ude~~t&t~;~~the


. le taget;,~d~g pptagetaf, at vi 
hele tiden~1:1ll og.børudvikle 
og' f()]:b~~dnÅ!iatsen for 
hjemløse(ilg pyskisk$Yge Un~ 


,)ge i KøberihavI)...BIllQ.Ø-tllQ.de) 
derfor har viJ løbetafg~t~
neste år styrket vores'()R~~,~ 
genpe arbejde ·l;Ig.,mål,tettet 
vore§ hehandling mere mod 
de unge. Men vi, fO$~j;t!er 
selvfølgeligt arbejdet fOrfat 
blive endnu bedre, alt~fIl1det 


kan vi ikke være bek~ndt:.. 
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Dato: 23. december 2005                                           J. nr. 289391 
 
Københavns Kommunes godkendelse af Gaderummet som social-
psykologisk tilbud for udstødte unge, herunder godkendelse af Ga-
derummet som privat botilbud, jfr. servicelovens § 94 a.  
 
I beslutningsgrundlaget for Gaderummets funktion efter flytningen fra 
de tidligere lokaler på Nørrebrogade indgår, at Gaderummet skal god-
kendes af Københavns Kommune, herunder godkendes som privat bo-
tilbud efter servicelovens § 94 a.  
 
Som led i godkendelsen har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
gennemgået relevant skriftligt materiale, der bl.a. omfatter 
 


• Aftale mellem Socialministeriet og Familie- og Arbejdsmar-
kedsforvaltningen om økonomisk støtte til projekter, hvis sigte 
er at styrke indsatsen over for de socialt udsatte grupper (SATS-
puljen).  


• De af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtagne indstillin-
ger vedr. Gaderummet, der omhandler vilkårene for Gaderum-
mets funktion efter tilbuddets flytning til nye lokaler.  


• Vedtægt for den selvejende institution (fond) Gaderummet-
Regnbuen. 


• Samarbejdsaftale om psykiatrisk bistand mellem Gaderummet 
og Hvidovre Hospital.  


• Aftale om sundhedsfagligt tilsyn mellem Gaderummet, Familie-
og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Embedslægeinstitutionen 
for Københavns og Frederiksberg Kommuner.  


• Aftale om socialfagligt tilsyn mellem Gaderummet og Familie- 
og Arbejdsmarkedsforvaltningen.  


• Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens statusrapport til So-
cialministeriet af 1. marts 2005.  


• Embedslægens rapporter af henholdsvis 3. august 2005 og 11. 
oktober 2005 vedr. aflagte tilsynsbesøg i Gaderummet.  


 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har som led i godkendelsen 
aflagt besøg i Gaderummet d. 25. august 2005. Under besøget oriente-
rede forvaltningen om de vilkår, som Gaderummet måtte forvente ville 
blive stillet i forbindelse med godkendelsen. Forvaltningen deltog her-


Gaderummet /v. 
Formanden for bestyrelsen 
Ole Henriksen 
Værnedamsvej 1, 2.th. 
1819 Frederiksberg C.  
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side 2 


efter i et fællesmøde, hvor medarbejdere og brugere orienterede om 
deres dagligdag i Gaderummet. Besøget blev afsluttet med en grundig 
rundvisning, hvor forvaltningen talte med medarbejdere og brugere.  
 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens generelle vurdering af 
Gaderummet.  
 
Det er forvaltningens vurdering, at Gaderummets lokaler i Rådmands-
gade 60 er meget velegnede til formålet.   
 
Sammenfattende pædagogisk, er det Familie- og Arbejdsmarkedsfor-
valtningens vurdering, at der i Gaderummet udføres et ihærdigt og vig-
tigt arbejde for at støtte og hjælpe udstødte unge. Det er indtrykket, at 
medarbejderne på stedet arbejder målrettet med at hjælpe de unge med 
at skabe kontakt til relevante hjælpeinstanser, såsom lokalcentre, di-
striktspsykiatri mv., samt at de unge støttes og tilskyndes til at komme i 
gang med en uddannelse eller komme i beskæftigelse. 
 
Ud fra Forvaltningens observationer og samtaler er det vurderingen, at 
de unge, som kommer i Gaderummet falder ind under den målgruppe, 
som Gaderummet er beregnet for: Dvs. unge med socialpsykologiske 
og psykiatriske problemstillinger og deraf følgende sociale problemer, 
såsom hjemløshed og en ringe økonomi, og for nogles vedkommende et 
misbrug og manglende kontakt til behandlingssystemet. 
 
Den pædagogiske metode, som er grundlaget for Gaderummets tilbud 
til de unge, er kendetegnet ved, at de unge tilskyndes til at påtage sig et 
ansvar for hinanden, det sker bl.a. via fællesmøder, hvor de unge invol-
veres i alle beslutninger omkring dagligdagen på stedet.  
 
Et andet hovedelement i Gaderummets metodemæssige tilgang er, at de 
unge tilbydes psykoterapeutisk behandling, hvor følelsesmæssige pro-
blemstillinger indgår med stor vægt.  
 
Godkendelse.  
 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal på den baggrund god-
kende Gaderummet som et socialpsykologisk tilbud til unge, herunder 
som privat botilbud efter servicelovens § 91, jfr. servicelovens § 94 a.  
 
Vilkår for godkendelsen. 
 


• Denne godkendelsen omfatter Gaderummet i de nuværende lo-
kaler i Rådmandsgade 60.  


 
• Gaderummets tilbud retter sig mod unge i aldersgruppen fra 18 


til 35 år inden for målgruppen. 
 







 


 


side 3 


• Såfremt Gaderummet kontaktes af unge under 18 år skal Gade-
rummet sørge for, at de straks henvises til andre relevante til-
bud, f.eks. døgnkontakten eller den sociale døgnvagt.  


 
• Gaderummets målgruppe omfatter unge med socialpsykologiske 


og psykiatriske problemstillinger og deraf følgende sociale pro-
blemer i form af hjemløshed, evt. misbrug og manglende kon-
takt til behandlingstilbud og sociale tilbud.  


 
• Gaderummets medarbejdere skal være tværfagligt sammensat. 


 
• Gaderummet bør have tilknyttet en sygeplejerske til at yde 


sundhedsmæssig bistand til de unge.  
 


• De unge må kun overnatte i de dertil indrettede sovesteder, og 
antallet af overnattende må ikke overstige det antal, der blev 
fastsat ved projekteringen af ombygningen, dvs. maksimalt 30. 


 
• Gaderummet skal løbende sørge for, at gårdspladsen er ryddelig 


og at der med hensyn til støj mv. tages hensyn til naboerne.  
 


• Gaderummet skal sørge for at opretholde en høj rengøringsstan-
dard på toiletter, badeværelser og køkken og en rimelig rengø-
ringsstandard og orden i de øvrige lokaler.     


 
• Gaderummet skal sørge for at få malet færdig i alle lokaler samt 


til stadighed sørge for, at lokalerne fremtræder ryddelige.  
 


• Gaderummet skal være opmærksom på servicelovens regler om 
magtanvendelse, og tilfælde af magtanvendelse skal indberettes 
til Socialforvaltningen.   


 
• Gaderummet er omfattet at den af Familie- og Arbejdsmarkeds-


forvaltningen indførte socialfaglige tilsynsordning, jf. aftale af 
10/3 - 2005 om socialfagligt tilsyn mellem Gaderummet og Fa-
milie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.  


 
• Gaderummet er omfattet af et sundhedsfagligt tilsyn, varetaget 


af Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg 
Kommuner, jfr. aftale af 9/11 2004 mellem Embedslægeinstitu-
tionen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Gaderum-
met.  


 
• Gaderummet indgår i et formaliseret samarbejde med behand-


lingspsykiatrien om psykiatrisk bistand til de unge – jfr. samar- 
 
 







 


 


side 4 


bejdsaftale af 16. maj 2005 mellem Gaderummet-Regnbuen og 
HS.  


 
• Gaderummet organiseres som en selvejende institution (fond) i 


overensstemmelse med reglerne i fondsloven.  
 


• Særskilt regnskab for Gaderummet skal indsendes til Køben-
havns Kommune (Socialforvaltningen) inden udgangen af marts 
måned det følgende år.  


 
• Regnskabet skal være revideret af en registreret revisor eller 


statsautoriseret revisor i overensstemmelse med Københavns 
Kommunes revisionsinstruks.  


 
• Københavns Kommune (Københavns Socialforvaltning) skal 


underrettes, hvis der sker væsentlige ændringer i Gaderummets 
organisering og drift, herunder ændringer af de pædagogiske 
principper.  


 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Jan Rix Rasmussen  
                                     / Jens Nielsen 












Heidl har bygget sin egen seng i Gaderummet, hvor hun jævnligt overnatter. 


Gaderummets brugere: 


De skal bære· os ud herfra 
Der er lukket for varmen i bostedet for unge, Gaderum l;j Af Lisbeth Rindholt været. Men der er også noget nyt i 


Foto: Holger Henriksen 
gården.met på Nørrebro. Snart har huset heller ikke strøm 


Det ene er en høj stabel mælke
længere. Men lederen og brugerne håber stadig r at En stor kamphund zigzagger mel kasser, hvori hjemløsecafeen Kryp


lem kasserede møbler, afpillede ten på Nørrebro jævnligt donerer Københavns Kommune vil fortryde, at de har lukket 
cykler og våde tæpper. Gaderum deres overskydende mad til Gade


for pengekassen til Gaderummet i maj 2007 - og lade mets gård er fyldt op med gam rummet. Det andet er en vogn på 
melt skrammel. Sådan har det altid hjul, pyntet med gran og overdækket ~dem fortsætte som før. , 
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Kalle 8irck-Madsen hor været leder
 
i Gaderummet siden 1996. Hunden I sovesalen er opstillet køjesenge, som brugerne har indret

tilhører en af husets beboere. tet som små 'huler'. Her overnatter otte personer.
Vognen her kaldes Ønskebrønden.
 


Siden sommeren 2007 har beboere
 
og medarbejdere samlet penge ind
 
til Gaderummet på bl.a. Nørrebros
 
Runddel og Rådhuspladsen - i
 
Ønskebrønden.
 


24-årige Jan er pt. hjemløs og overnatter i 
Gaderummets sovesal, mens han venter pd at 
fd sin egen lejlighed gennem Kriminalforsorgen. I "Garderoben" i kælderen kan bwgerne frit farsyne s/'g med tøj og sko. 


.. »	 af en grøn parasol. Vognen kaldes For der er koldt i Gaderummet. fotograf tager billeder af interiøret. 
Ønskebrønden. Iskoldt. Der er to faste medarbejdere 


Siden Københavns Kommune tilbage i Gaderummet og tre 'løse', 
i maj 2007 valgte at 'lukke' Ga Beboerne holder varmen som alle nu arbejder frivilligt, da 
derummet, dvs. fratage dem alle De sidste tre måneder mar Gaderum Gaderummet ikke har kunnet betale 
økonomiske midler til driften af met været uden varme på grund af løn til personalet, efter kommunen 
huset (255.000 kr. om måneden manglende betaling. Men i sovesalen smækkede pengekassen i. Før var alle 
:"... 1 __ 1_ .J~  C" ro_ 


"U/n'cn", 23 år, horfåe( psykologisk 
rådgivning i Gaderummet siden 2006. 


oprettet et midlertidigt værested i 
Fensmarksgade 65 på Nørrebro. Men 
mange af Gaderummets brugere går 
kIm hen i Fensmarksgade, når de skal 
vas'ke tøj eller have et varmt bad. 


- Det ligner et hospital. Inden
for er et glasbur med sma huller, 







r 


.. 
24-årige Jan er pt. hjemløs og overnatter i 
Gaderummets sovesal, mens han venter på at 
få sin egen lejlighed gennem Kriminalforsorgen. I "Garderoben" i kælderen kan brugerne frit forsyne sig med tøj og sko. 


af en g,røn parasol. Vognen ~aldes 


Ønskebrønden. 
Siden Københavns Kommune 


i maj 2007 valgte at 'lukke' Ga
derummet, dvs. fratage dem alle 
økonomiske midler til driften af 
huset (255.000 kr. om måneden 
ifølge lederen af Gaderummet, Kalle 
Birck-Madsen, red.), har de været 
afhængige af donationer og private 
midler. Blandt andet samler brugerne 
penge ind i 0nskebrønden på gaden i 
København. 


. - Vi står f.eks. på Nørreport og 
deler løbesedler ud og beder folk 
om at støtte Gaderummet. Det giver 
ca. 1.200 kroner på en god dag. 
Pengene bruger vi til bl.a. mad, tele
fon og rengøringsmidler, fortæller 
23-årige "Ulrich", som lige er trådt 
ind i fælleskøkkenet i Gaderummets 
stueetage. Han er kommet fast i hu
set siden 2006 og er dybt engageret 
i den igangværende konflikt mellem 
Københavns Kommune og Gaderum


-met (se boksen side 9). 
- Kommunen prøver at sulte os 


ud. Men hele huset bliver ved med 
at kæm pe for at overleve, fordi vi 
mener og tror på, at vi har ret til at 
fortsætte som før, siger "Ulrich" og 
trækker sin hue godt ned om ørerne. 


10 hus forbi . nr. 70 . februar 2008 


For der er koldt i Gaderummet. 
Iskoldt. 


Beboerne holder varmen 
De sidste tre måneder har Gaderum
met været uden varme på grund af 
manglende betaling. Men i sovesalen 
bag fælleskøkkenet mærker bebo
erne ikke så meget til kulden. De 
otte unge, der overnatter her, har 
indrettet salens køjesenge til små, 
lune huler med tæppdorhæng, hvor 
de også kan have lidt privatliv. 


- Vi har lige fået 40 dyner af en 
anonym giver, fortæller lederen af 
Gaderummet, Kalle Birck-Madsen, og 
peger på en stor bunke hvide dyner, 
der er stablet op i computerrummet 
ud mod Rådmandsgaete. Bag bunken 
ligger en ung fyr og sover på sofaen 
med en af dynerne over sig. 


Der er godt fyldt op med folk i 
Gaderummet. I stort set samtlige 
senge, sofaer og lænestole i huset 
har de unge indrettet sovepladser. 


- Vi har samme antal beboere, 
som vi havde før maj sidste år. 25-30 
unge, der bor her fast, og en mas~e, 


som kommer dagligt og overnatter 
en gang imellem, fortæller Kalle, 
mens han farer rundt for at rydde det 
værste rod af vejen, inden Hus Forbis 


fotograf tager billeder af interiøret. 
Der er to faste medarbejdere 


tilbage i Gaderummet og tre 'løse', 
som alle nu arbejder frivilligt, da 
Gaderummet ikke har kunnet betale 
løn til personalet, efter kommunen 
smækkede pengekassen i. Før var alle 
fem medarbejdere lønnede. 


- Vi er flere måneder bagud med 
mange regninger. Og næste skridt er, 
at de luk,ker for strømmen og bred
båndsforbindelsen, fortsætter Kalle 
og tilføjer: 


- Men vi håber stadig, at kom
munen erkender sine fejl og giver os 
driftsmidlerne tilbage. 


Smidt ud af nød værested 
På grund af situationen i Gaderum
met har Københavns Komm une 


Gaderummet 


oprettet et midlertidigt værested i 
Fensmarksgade 65 på Nørrebro. Men 
mange af Gaderummets brugere går 
kun hen i Fensmarksgade, når de skal 
vaske tøj eller have et varmt bad. 


- Det ligner et hospital. Inden
for er et glasbur med små huller, 
som man skal tale igennem, siger 
l8-årige Patrick og slår sig ned i 
en sofa i et af værelserne ud mod 
Gaderummets gård. På bordet foran 
ham står ølflasker og en vandpibe. 
Patrick kan godt lide de frie rammer, 
der er i Gaderummef. bl.a. at stedet 
er åbent døgnet rundt ogl at det er 
tilladt at drikke og ryge- med måde. 


- I Fensmarksgade er der en 
masse regler. Vi sad dernede en an
ten og drak øl, og da vi ikke ville gå 
i seng klo 23, ringede personalet til 


Et være-, bo- og rådgivningssted for udstødte unge mellem 18-35 år, 
bl.a. hjemløse og unge med sindslidelser og sociale problemer. Stedet 
er døgnåbent og har 25-30 faste beboere. ca. 150 brugere og 30 unge 
i psykologiSK forløb. Det har eksisteret siden 1996. Først som det 
"gamle" Gaderummet i et baghus på Nørrebrogade, og siden 2005 som 
det "ny"e" Gaderummet i Rådmandsgade 60 på Nørrebro. 







Hvad siger Københavns Kommune?
 
Situationen i Gaderummet er ikke længere holdbar. Der skal findes en . 
løsning nu., men vi ønsker ikke at sætte fogeden ind, siger Københavns 


Patrick er 18 dr og kommer jævnligt i Gade
rummet Han spillede pd reserveiandsholdet 
i VM i Hjemløsefodbold i sOmmer - og har nu 
fdet en lejlighed gennem Ombold, foreningen 
bog gadefodbold for hjemløse j Danmark. 


Selvom DONG snart lukker for strømmen i 
Gaderummet, hor beboerne for nylig bygget 
et lydisoleret rum i øvelokalet I' kælderen. 


~ 


politiet. Da politiet kom, sprang 
vi ud af vinduet. Siden har vi ikke 
været der, fortæller Patrick. 


På en høj køjeseng over ham 
sidder 30-årige Mex. Patrick og Mex 
er bange for, nvad der vil ske med 
Gaderummet, hvis ledelsen i huset 


socialborgmester Mikkel Warming. 


.. Af' Lisbeth Rindholt 


Hvorfor har Københavns Kommune ikke taget en beslutning 
i forhold til Gaderummet, der nu har været 'besat' i ,otte 
måneder? 


- I Socialudvalget er vi enige om, at der er brug for 
en ny ledelse af stedet, så Gaderummet kan få lov til at 
fortsætte, som det oprindeligt var tænkt. Vi ønsker, at der 
skal være et sådant tilbud i København, siger Mikkel War
ming, socialborgmester i Københavns Kommune (Enhl.). 


Hvad er tidshorisonten? Rømmer I huset på et tidspunkt? 
- Socialforvaltningen følger situationen meget tæt. 


På den ene side ønsker jeg ikke at sætte fogeden ind, 
da det er sårbare unge, som bruger stedet. Jeg tror, at 
alle helst ville prøve alle andre muligheder først. På den 


anden side må vi erkende, at situationen ikke længere 
er holdbar. Derfor vil vi på socialu-dvalgsmødet den 6. 
februar 2008 vurdere situationen og tage en endelig 
beslutning i forhold til, hvilken model vi så skal vætge. 


Hvordan vil det kommende Gaderummet fungere? 
- Gaderummet skal fortsætte, som det oprindeligt 


var tænkt: !Ef sted, hvor der er højt til loftet og meget 
brugerinddragelse og selvtilrettelæggelse. Et sted, hvor 
der ikke er stærke ledere, og !hvor sårbare unge kan 
komme og være sig selv samtidig med, at de får den 
behandling, som en del af dem har brug for. Det sidste 
er der meget brug for, at der kommer tryghed omkring, 
siger Mikkel Warming. 


Mikkel Warming havde ikke mulighed for at give interview 
om sagen. Hans svar er derfor afgivet pr. mafl. 


Hvad siger de kommende ledere 
af Gaderum:met'? 
Organisationerne Missionen blandt hjemløse og Askovgården sagde i foråret 2007 


ja til at overtage ledelsen i Gaderummet. Men de venter stadig på grønt lys fra 


Københavns Kommune til at rykke ind i huset. 


• Anders Sørensen,III Af Lisbeth Rindholt selvfølgelig vil vi også lave ændrin-
Missionen blandt _ ...... "".1 .... : 01: ...... 1-. .... 1...1 ".';1 1-. ... ,..1-. ..... _ ... .: .... ,. 







l'IIMel warmmg hQvde ikke mulighed far at give interview 
atle helst ville prøve aUe andre muligheder først. På den om sagen. Hans svar er derfor afgivet pr. mail. 


____ -~  .. , ""'1 UL 


• j 


..Hvad siger de kommen-de· 'ledere 
Selvom DONG snart lukker jor strømmen i 
Gaderummet, har beboerne jor nylig bygget 
et lydisoleret rum i øvelokalet i kælderen. af Gaderumrnet? 


po~ibet.  Da politiet kom, sprang 
vi ud af vinduet. Siden har vi ikke 
været der, fortæller Patrick. 


På en høj køjeseng over ham 
sidder 3D-årige Mex. Patrick og Mex 
er bange for, hvad der vil ske med 
Gaderummet, hvis ledelsen i huset 
bliver overtaget af organisationerne 
Askovgården og Missionen blandt 
hj.emløse, som Københavns Kommune 


.har planlagt. 
- Jeg frygter, at de to organisati


oner laver Gaderummet om til noget, 
der minder om en ungdomsinstitu
tion med stramme regler, ligesom i 
Fensmarksgade. Hvis det sker, holder 
vi op med at komme her, siger Mex. 
Hans ven Jan, som pt. er hjemløs og 
overnatter i Gaderummets sovesal, 
nikker samstemmende. 


- M'en vi vil kæmpe til det sid
ste for Gaderummet. De skal bære 
os ud herfra, understreger Jan. 


Patrick, Mex og Jan har mange 
ga·nge været ude og samle penge 
ind til Gaderummet i Ønskebrøn
den. Det vil de blive ved med. 


"Ulrich" er et opdigtet navn, men 
Hus Forbi kender brugerens rette 
identitet. 


Organisationerne Missionen blandt hjemløse og Askovgården sagde i foråret 2007 


ja til at overtage ledelsen i Gaderummet. Men de venter stadig på grønt lys fra 


Københavns Kommune til at rykke ind i huset. 


Af Lisbeth Rindholt 


I skal overtage ledelsen i Gaderum
met. Hvordan forholder I jer til striden 
mel/em Gaderummet og Københavns 
kommune? 


- Det er ikke vores konflikt. Når 
vi går ind, skal de to parter være af
klaret med hinanden, så Gaderummet 
er klar til overtagelse. Det sker på et 
tidspunkt, for jeg har aldrig oplevet, 
at Københavns Kommune har 'tabt' 
en sag. Men der er endnu ikke taget 
endelig politisk beslutning 010, 


hvad der skal ske med Gaderummet, 
siger Anders Sørensen, leder af det 
opsøgende arbejde under Missionen 
blandt hjemløse, og fortsætter: 


- Vi har nedsat en bestyrelse 
sammen med Askovgården og har 
mandskab, som er klar til at over
tage Gaderummet med meget kort 
frist. Vi skal bare have en dato fra 
kommunen. Indtil da er vi afven
tende. 


•� Anders Sørensen, 
Missionen blondt 
hjemløse 


Hvad er jeres forhald til brugerne i 
Gaderummet? 


- Vi vil gerne tale med brugerne. 
Og vi har tidligere spurgt, om vi 
måtte komme på besøg i Gaderummet 
til en snak. Det måtte vi gerne, men 
så skulle de have lov til at filme vores 
møde og lægge det ud på nettet. Det 
havde vi ikke lyst til. Vi vil have en 
ligeværdig dialog. Ansigt til ansigt. 


Beboerne frygter, at Gaderummet ikke 
vil blive det samme som før, når I 
o.vertager ledelsen? 
• - Vi ønsker, at Gaderummet får 
samme form, som det har nu. Det 
skal stadig være døg"nåbent og 
med stor brugerinddragelse. Men 


selvfølgelig vil vi også lave ændrin
ger, bl.a. i forhold til hashrygning 
og samarbejde med psykiatrien, som 
jo har været problematikken i hele 
striden med Socialforvaltningen. 
Men det er en proces, som vi må 
tage med brugerne. Gaderummet 
skal være brugernes institution, 
ikke kommunens, slutter Anders 
Sørensen. 


lisbeth@rindholt.dk 


Missionen blandt hjemløse� 
er en kirkelig, social organisa�
tion, der bl.a drwer herberget� 
Mændenes Hjem og væreste�
dente Pegasus og Amadeus.� 
Askovgården er en selvejende� 
institution, der driver sociale,� 
undervisnings- og sundheds�
mæssige aktiviteter, bl.a. til�
bud til unge med psykosociale� 
problemer.� 
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