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Kobenhavns Kommunes godkendelse af Gaderummet som social-
psykologisk tilbud for udstodte unge, herunder godkendelse af Ga-
derummet som privat botilhud, jfr. servicelovens 5 94 a. 

I beslutningsgmndlaget for Gaderummets funktion efter flytningen fra 
de tidligere lokaler pi! Norrebrogade ind&, at Gadenimmct skal god-
kendes af Kobenhavns Kommune, heninder 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-
kcdïforvaltningen om cikonomisk stcine til projekter, kvis sigte 
er at styrke indsatsm oker for de socialt udsatte gnipper ( S \  I'S-
puljen). 
De af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtagne indstillin-
ger vedr. Gadmmmet, der omhandler vilkårene for Gaderum-
mets funktion efter tilbuddeis flytning til nye lokaler. Kontoret for handicappe
Vedtægt for den selvejende institution (fond) Gaderummet- de og pykisk syge (K08). 
Regnbuen. 
Samarbejdsaftale om psykiatrisk bistand mellem Gaderummet Bernitorffgade 17' 
og Hvidovre Hospital. 1599 Kebenhavn V 

s k a l d  om sundhedsfagligt tilsyn mellem Gaderummet, Fumilic Telefon 
og Arbejdsmarkedsfowaltningcnog Embedsl~geinsi:iuiionen 33175317 
for hbenhavns og Frederiksberg Kommuner. 
A h l c  om socialfagligt tilsyn mellem Gaderummet og Familic- Oirekte telefon 
og Arbejdsmarkedsfowalmingen. 33 17 32 72 

Familie- og Arbejdsmatkedsforvaltningens statusrapport til So- Telefax 
cialministeriet af 1. marts 2005. 33 17 32 23 
Emhedslæeens rmoorter afhenholdsvis 3. august 2005 or! 11. 
oktober 2 6 5  ved;..aflagte tilsynsbeseg i ~aderummet. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har som led i godkcndelsen @faf.kk.dk 

aflagt besog i Gaderummet d. 25. august 2005. Under besoget oriente-
redefonaltni~genom de vilkir, som Gdemmmet mine fo-ventc ville 
blive s1illr.t i forbindelse mcd godkendelsen. Forvnlmingcri dcliog lier-
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efter i et fællesmwde, hvor medarbejdere og bmgere orienterede om 
deres dagligdag i Gademmmet. Beswget blev afsluttet med en grundig 
mndvisning, hvor forvaltningen talte med medarbejdere og bmgere. 

Familie- og Arhejdsmarkedsfo~altningensgenerelle vurdering af 
Gaderummet. 

Det er forvaltningens vurdering, at Gademmmets lokaler i Rådmands-
gade 60 er meget velegnede til formalet. 

sammenfattende pædagogisk, er det Familie- og Arbejdsmarkedsfor-
valtningens vurdering, at der i Gaderummet udferes et ihærdigt og vig-
tigt arbejde for at s W e  og hjælpe udstedte unge. Det er indtrykket, at 
medarbejderne p&stedet arbejder malmet  med at hjælpe de unge med 
at skabe kontakt til relevante hjælpeinstanser. sbom lokalcentre, di-
stiiktspsykiatri mv., samt at de unge stwttes 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 milgnippe, 
som Gaderummet er beregnet for: Dvs. unge med socialpsykologiske 
og psykiatriske problemstillinger og deraf felgende sociale problemer, 
såsom hjemleshed og en ringe wkonomi, og for nogles vedkommende et 
misbmg 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 patage sig et 
ansvar for hinanden, det sker bl.a. via fællesmeder, hvor de unge invol-
veres i alle beslutninger omkring dagligdagen pA stedet. 

Et andet hovedelement i Gademmmets metodemæssigetilgang er, at de 
unge tilbydes psykoterapeutisk behandling, hvor felelsesmæssige pro-
blemstillinger indgår med stor vægt. 

Godkendelse. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal p&den baggnuid god-
kende Gademmmet som a socialpsykologisktilbud til unge, heninder 
som privat botilbud eiier servicelovens 8 91. jlr. servicelovens 9: 91 a. 

Vilkår for godkendelsen. 

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

Gaderummets tilbud rener sig mod unge i aldersgmppen fra I8 
til 35 inden for malgruppen. 



Såfremt Gademmmetkontaktes af unge under l 8  k skal Gade-
rummet sarge for, at de straks henvises til andre rclevante til-
bud, f.eks. dngnkontakten ellei.den sociale dngnvagt. 

Gademmmets mEilgmppe omfatterunge med socialpsykologiske 
og psykiatriskeproblemstillinger og deraf fnlgendesociale pro-
blemer i form afhjemlnshed,!evt. misbmg og manglende kon-
takt til behandlingstilbudog dociale tilbud. 

e Gaderummets medarbejdere skal være tværfagligt sammensat. 

Gademmet bm have t i h f l e t  en sygeplejersketil at yde 
sundhedsmæssigbistand til dB unge. 

De unge ml  kun overnatte i de dertil indrettede sovesteder, og 
antallet af overnattendemå ii&e overstige det antal, der blev 
fastsat ved projekteringen af ombygningen, dvs. maksimalt30. 

Gaderummet skal Inbende smge for, at gårdspladsen er ryddelig 
og at der med hensyn til stnj mv. tages hensyn til naboerne. 

Gaderummet skal snrge for at opretholdeen hnj rengnringsstan-
dard p l  toiletter, badcværelser og knkken og en rimelig rengn-
ringsstandard og orden i de mrige lokaler. 

l 

Gadenunmet skal smge for ak f&malet færdig i alle lokaler samt 
til shdighed s ~ r g efor, at lokhleme fremtræder ryddelige. 

Gaderummet skal være opmærksom p l  sewicelovens regler om 
magtanvendelse, og tilfælde af magtanvendelse skal indberettes 
til ~ocialforvaltnmgen. 

Gaderummet er omfattet at &n af Familie- og Arbejdsmarkeds-
forvaltningen indfme socialfagligetilsynsordning, jf. aftale af 
1013 - 2005 om socialfagligttilsyn mellem Gademmmet og Fa-
milie- og Arbejdsmarkedsfoivaltningen. 

Gaderummet er omfattet af 4 sundhedsfagligt tilsyn, varetaget 
a t  En~bsdslrgcimtinirioncnror ~obcnhavns~og1rederiksberg 
Kommuner, jfr. attale af !NI 1 2004 mcllcm Embcdslægeinstini-
tionen, Familie- og Arbejdsmarkedsfo~altningenog Gademm-
met. 

Gadcnimmet ind@ i et fordaliseret snmarbcjdcmed behand-
l

lingspsykiatrien om psykiamsk bistand til de unge -jfr. samar-
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bejdsable af 16. maj 2005 mellem Gaderummet-Regnbuen og 
HS. 

Gademmmet organiseressom en selvejende institution (fond) i 
overensstemmelsemed reglerne i fondsloven. 

Særskilt regnskab forGademmrnet skai indsendes til Kaben-
havns Kommune (Soeialfo~altningen)inden udgangen af mats  
måned det falgende ir. 

Regnskabet skal vwe  revideret af en registreret revisor eller 
statsautoriseretrevisor i overensstemmelse med Knbenhavns 
Kommunes revisionsinsttuks. 

KnbenhavnsKommune (Kobenhavns Socialforvaltning) skal 
underrettes. hvis der sker væsentlige ændringer i Gademmmets 
organiseringog drift, heninder ændringer af de pædagogiske 
principper. 

Med venlig hiben 


