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Fra: kallebm@mail.dk
Til: "sha@adv-nyhavn.dk"; "Hanne Grabow"; 
Emne: VS: Ulla og Frode Nielsens Fond - Til  Kalle Birck-


Madsen - Ansøgning af 22/7 2007
Dato: 7. september 2007 15:49:00


Ulla og Frode Nielsens Fond 
Advokatfirma Holck-Andersen & Tyge Sørensen
Søren Holck-Andersen
 
Kære Jer.
Det glæder os meget med Jeres tilbagemelding. Og jo. Det vil gøre en kæmpe 
forskel. Vi har klaret os frem til nu, kunnet betale vores forpligtigelser, med 
lodder og trisser, og overladt huslejen til kommunen, som i forvejen betalte den 
via vores midler fra Socialministeriet direkte til udlejer, og hvor kontrakten løber 
frem til 2014-17. 
På det sidste er vores midler bare skrumpet, trods at vi bruger mange kræfter 
på gøre noget, også med at samle ind på gaden med vores ønskebrønd. 
Støtte fra Jer vil betyde at vi kan klarer os flere måneder frem omkring det 
allermest basale for husets unge, og det vil give os luft til hinanden og til selve 
sagen om, at få vores midler frigivet fra kommunen gennem Socialministeriet.
 
Som hus fungerer vi som vi plejer; der er bare meget færre 
medarbejderressourcer; men jeg synes vi fungerer, og efter omstændighederne, 
utroligt godt og flot. Med udtrykket "når krybben er tom" kan meget siges, men 
det synes mere som at stadig flere unge træder i karakter og yder deres bedste 
overfor hinanden og huset. Men der er også unge, der går mere i afmagt, og 
som kræver de ressourcer, vi som hus ikke har lige nu.  
 
Det var forventet at Gaderummet måtte få en konflikt af denne art, men det var 
uventet at det ville ske med uærlige midler. At beskylde os for, som psykiatrisk 
bosted, ikke at leve op til medicinering af de unge. Gaderummet er bare ikke et 
psykiatrisk bosted, hvor de unge skal være på medicin for at være der. Men det 
har åbenbart været kommunens plan. Kommunens udspil til nyt Gaderum er 
også hvad der svarer til et psykiatrisk bosted - men her kommer kommunen i 
konflikt med Socialministeriet, der nu for anden gang har præciseret, at 
Gaderummets midler skal bruges til samme projekt med samme målgruppe.  
 
Det opleves som at Gaderummet har en god sag. Også når vi kigger på vores 
skrivelser, vores arbejde og det juridiske, der er på spil. Forventer at vores 
midler vil blive frigivet indenfor en tid - hvor vi så skal overleve imens - men også 
at der kommer et efterspil, hvor Gaderummet så igen kommer til debat omkring 
hvordan det skal videreføres. Her er der allerede muligheden for - hvad 
Gaderummets kontorchef i kommunen ikke tidligere ønskede - at vi kan 
godkendes af kommunen ud fra en særordning fra Socialministeriet, 
der eksisterer allerede, og igennem de sidste 10 år. Men som 
kommunen åbenbart vil gøre alt for ikke at skulle gøre brug af. 
Jeg tror det omhandler simpel økonomi for kommunen, hvor ensretning af 
institutionerne, også de selvejende, skal ske for enhver pris, for at høste 
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stordriftsfordele. Vi har med advokat Bjarke Madsen gjort indsigelse mod 
kommunens beslutning, hvor det egentlige retslige skridt kan tages i næste uge.
 
Gaderummets stærkeste modargument er, at kommunen har inkrimineret vores 
arbejde, og nu ikke vil stille op til at afklare, hvad de har ment var problemet i sin 
tid, og hvilke personer det angår. Sagen er at kommunen ikke kan!
Samtidig fungerer vi som hus, og ja, det er jeg sikker på at vi bliver ved med til vi 
er kommet igennem. Det kan på punkter være et håbløst arbejde, men har vi 
noget alternativ. Så længe vi eksisterer, gør vi gavn for de unge, der er her. Selv 
om vi mistede de månedlige midler helt tilbage fra maj 2007, så fortsætter vores 
terapeutiske forløb, ikke med samme intensitet og omfang, desværre, men når 
de løser sig op, ved at brugeren krænger gammelt af, gør sig fri til sine egne 
tanker og følelser og krop, og handler ud fra sig selv, så er det som en endnu 
større gave, ubegribeligt, end tidligere oplevet - nok fordi situation er, at man kan 
skimte, hvad der mistes fremover, hvis ikke det nuværende kan fastholdes og 
videreudvikles til fleres gavn.
 
Personligt har jeg klaret jeg mig gennem med familiehjælp, og så har fået tilbudt 
noget undervisning som ekstern lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet til 
oktober og november. Det er bare lidt, men så gør jeg også noget andet end jeg 
plejer, lige som de unge er tvunget til. Men ellers håber jeg bare at jeg ikke vil 
blive forhindret af min A-kasse til at fortsætte mit virke i Gaderummet ved siden 
af.
 
 
Preben Brandt, dr.med., psykiater og formand for Rådet for Socialt Udsatte og 
Projekt Udenfor, har tilbudt at videreføre arbejdet sammen med os. Både som 
husets psykiater og som bestyrelsesmedlem. Jeg oplever vi har en god mulighed 
for at fortsætte på en nyttig måde. 
 
 
I er meget velkomne til at kigge forbi og besøge os.
 
Jeg tillader at vedhæfte nogle link til nogle nye TV-klip med Gaderummet.
 
Med venlig hilsen
Kalle Birck-Madsen
 
2007-08-17 TV2 Lorry Balladen om Gaderummet (04:20) 
2007-08-14 Brunch. TV2 Lorry. Gaderummets leder arbejder videre uden løn (10 
min)
2007-08-14 TV-Avisen DR1: SFI: 5250 er hjemløse (2 min)
 
2007-08-26 dr.med., psykiater Preben Brandt. Forespørgsel fra Gaderummet 
2007-08-17 Projekt Udenfor. Unge hjemløse - og Gaderummet. Kommentar
 
 



http://www.tv2lorry.dk/moduler/nyheder/showregvideo.asp?dato=17-08-2007&cID=1&vId=379245

http://tv2lorry.dk/moduler/nyheder/showregvideo.asp?dato=14-08-2007&cID=5&vId=378465

http://tv2lorry.dk/moduler/nyheder/showregvideo.asp?dato=14-08-2007&cID=5&vId=378465

http://geo.dr.dk/findLocation/?id=268999&ListType=nyheder&location=None&uri=http://www.dr.dk/extention/playWindowsMediaODP.aframe&bitrate=medium

http://www.gaderummet.dk/a/2007-08-26%20Preben%20Brandt.%20Foresp%F8rgsel%20fra%20Gaderummet.pdf

http://www.gaderummet.dk/a/2007-08-17%20Projekt%20Udenfor.%20Unge%20hjeml%F8se%20-%20og%20Gaderummet.pdf





Fra:  
Sendt: 6. september 2007 13:24 
Til: info@gaderummet.dk 
Emne: Ulla og Frode Nielsens Fond - Til Kalle Birck-Madsen - Ansøgning af 22/7 
2007
 


Deres ansøgning af 22/7 har været behandlet i fondsbestyrelsen, og 
vi er ikke afvisende overfor at yde et beløb i størrelsesorden kr. 50 - 
75.000 i støtte. 


Inden vi giver endeligt tilsagn om dette, hører vi dog gerne, hvorledes 
det går med den alvorlige krise, som det fremgår af ansøgningen af 
22/7 fristedet er ude i. Hvis et beløb i den anførte størrelsesorden 
hverken gør "fra eller til", vil vi selvfølgelig hellere bruge pengene på 
andre projekter, så vi vil gerne have en vis form for sikkerhed for, at 
fristedet kan fortsætte i den nuværende form, og at beløbet dermed 
ikke blot går til at betale regninger, som måske ligger ubetalt på 
grund af Københavns Kommunes manglende tilførsel af økonomisk 
tilskud.


Med venlig hilsen


Søren Holck-Andersen


Advokatfirma Holck-Andersen & Tyge Sørensen


Nyhavn 6


1051 København K


Tlf.  33 11 93 13


Fax 33 32 08 48


sha@adv-nyhavn.dk
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