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Socialpsykologisk arbejde med udstødte unge. En ansøgning om støtte.
Jeg tillader mig hermed at tilsende Dem ansøgning om støtte til vores arbejde med udstødte unge.
Arbejdet er oprindeligt, siden 1984, et frivilligt og gratis psykosocialt arbejde for mindrebemidlede
i krise og nød, som overlevede via periodevise bidrag fra private fonde. Siden år 2000 er der givet
støtte fra Socialministeriet, fra 2005 er støtten blevet permanent gennem stedets organisering som
selvejende institution med Københavns Kommune som tilsynsførende myndighed. Se Godkendelsesskrivelse af 23.december 2005 og Regnskabsberetning for år 2005.

Et sårbart men velfungerende arbejde
Enkelte unge er altid faldet igennem det sociale system. Men tallet er stærkt stigende og når unge
falder igennem i dag, så lander de nærmest udenfor samfundet og bliver svære at nå og hjælpe videre. Her har Gaderummet og dets psykologiske rådgivning Regnbuen udviklet en struktur og arbejdsformåen, der medvirker til en løsning af de unges problemer, der bærer igennem på den lange bane.
Sidst har vi dokumenteret vores arbejde gennem forskningsprojektet ”Projekt Indre Lænke – en
analyse af social marginalisering blandt udstødte unge, september 2006”. Og vi er i gang med opstart af et nyt forskningsprojekt sammen med de unge.
Aktuelt bor der omkring 30 unge mellem 18 og 30 år hos os, 40-60 andre unge er i psykologiske
forløb, og vi gæstes hver dag af mere end 100 andre unge. Stedet er døgnåbent alle årets dage, hviler på tillid og brugerindflydelse, og hertil er der en medarbejdergruppe på 3½ fuldtidsmedarbejder
og 4 psykologistuderende på 10 timer om ugen. Vores budget på 3,9 mill. om året har fra starten af
været for minimalt til et ordentligt greb om nerven i vores arbejde, men vores udviklingsorientering
har hidtil kunnet kompensere for det.
Men vi får stadig sværere ved det. Der er kommet for stort et gab mellem antal unge, deres behov
for hjælp, og vores muligheder for med de eksisterende ressourcer til ungearbejde, personale og
drift at fortsætte uden tilførsel af yderligere midler. Vi arbejder på opnåelse af en udvidelse af vores
budget, men det er usikkert om og hvornår.

Humlebien der flyver alligevel
Mange sammenligner vores arbejde med humlebien, der i sin konstruktion ikke skulle kunne flyve,
men som gør det alligevel, fordi den ikke ved det. Se oplægget ”Gaderummet – socialpsykologisk
fristed for udstødte unge”.
Vores arbejde fungerer efter hensigten, at skabe et samfundsmæssigt liv for udstødte unge, lige meget hvilken psykosocial tilstand og udtryksform deres liv har.
Hidtil har det været muligt for os at have arbejdet i et gear og på et niveau, hvor vi løser de unges
og husets opgave og udfordring på samme tid. Det er lykkes at fastholde dette arbejdsniveau i huset
år efter år, trods manglende ressourcer og stadig stigende antal unge og opgaver. Det er lykkedes,
fordi huset er et helt åbent hus for alle døgnet rundt, og fordi vi bruger vores ressourcer direkte i
forhold til hver enkelt ung, og inviterer ind til at være medforsker på eget liv.
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Huset har her gjort den erfaring, at når det lykkes at støtte den enkelte unge på egne præmisser, så
kommer det til, at den unge sammen med andre unge både passer på huset og samtidig hjælper hinanden med at komme videre. Resultatet er et fællesskab, der er stærkere end sine enkelte dele. Og
dette fællesskab er livsnerven i vores arbejde – og så kan humlebien flyve.

Midler vi håber på
Stedet har et meget højt aktivitetsniveau, og stiller store krav til egen formåen. Vi søger hele tiden
at komme på forkant med det nye, så vores unge har en ordentlig fremtid at kunne vokse ind i. Det
kræver vi af os selv og af hinanden, men vores aktuelle midler rækker ikke længere til de flere nye
problemer nye unge kommer med, eller til antallet af nye unge, der i dag søger os.
Vores ansøgning angår midler til varetagelse af aktiviteter for og med vores unge, så vi kan løbe
dem i gang på den front også, og hvor de unge samtidig kan løbe hinanden i gang. Her efterspørges
forskellige aktiviteter, som vi aktuelt har meget få eller ingen midler til. Det angår af følgende, hvor
vi har sat beløbsstørrelse på både for en videreførelse og for et løft på området:
•

Kreative og sportslige aktiviteter i Gaderummet: Træningsmaskiner, faste svømmehalsture,
tegne-male udstyr og bøger, værktøj og materialer til istandsættelse af møbler mv., herunder
deltagelse i Hjemløsefodbold, hvor Gaderummet er helt i top på landsplan, og også har fået
udtaget 2 spillere til landsholdet og til Verdensmesterskaberne i København sommeren
2007.

•

Arbejds- og forskningsgrupper for unge, der bygger bro ind i samfundet for dem. Begge
kræver en samfinansiering med kommunale myndigheder, som vi arbejder på, men vi er allerede i gang så småt med dem inden for vores rammer:
a) Flyttesjak med bil, genbrugsting til istandsættelse, små lønnede opgaver i huset og lignende. Se projektbeskrivelserne ”Arbejdsstatus juli 2006. En udfordring” og ”At danne
nye arbejdsgrupper juli 2006”. Gaderummet har store udgifter til transport af ting til og
fra Gaderummet, det gælder ting vi får, samt ind og udflytning af de unges ejendele,
hvorfor investeringen i en egen lille lastbil, vil kunne betale sig på lang sigt.
b) Etablering/videreførelse af et psykologisk forskningsprojekt om ”typiske nødvendingslogikker” sammen med de unge, se ”Økonomien i Gaderummet 2006 og de faglige
udfordringer”. Det er en fortsættelse af vores nyligt afsluttede socialpsykologiske forskningsprojekt, ”Projekt Indre Lænke”, hvor vi modtog støtte fra Sygekassernes Helsefond.
Vi formidler allerede arbejde og flere unge er kommet med i opstarten af det nye forskningsprojekt, men der mangler midler til en særskilt pc-arbejdsstation, hvor projekterne kan
forankres som også de unges egne gruppeaktiviteter.

•

At kunne forankre og udvikle produktioner til TVGaderummet, der gik i luften 1.marts
2007, hvor vi har 3 timers ugentlig sendetid på Kanal København, mandag-onsdag nat kl.0102.: Læring om kamerateknik og lyd, om produktion og sammensætning af sendeflade, interviewteknik og vinkler, idéudvikling og planlægning. Vi har almindeligt materiel til optagelse og redigering, men kvaliteten er ikke tilstrækkelig, hvorfor det også er meget tidskrævende at lave udsendelserne og de bliver unødigt primitive.

Ethvert beløb, stort eller lille, vil være kærkomment og blive modtaget med taknemmelighed. Det er
svært at sætte økonomiske beregninger op for den håbede støtte til aktiviteter. Vi har lang erfaring
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med at overleve på en sten, og vi kan komme langt for lidt. Ikke at jeg vil underdrive vores behov,
en generøs støtte vil bidrage væsentligt til at bringe en bæredygtig fremtid for de udstødte unge meget nærmere. De har så lidt.
Jeg håber meget at vi kan komme i betragtning.

Mange venlige hilsener
Kalle Birck-Madsen, cand. psych.
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