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  1. 

  
Projektets/aktivitetens titel: Gaderummet - socialpsykologisk fristed for udstødte unge 

 
Ansøgers navn, adresse, postnummer og tlf.nr.: 
(skal udfyldes med alle oplysninger) 
 
Initiativgruppen Gaderummet 
Nørrebrogade 56, baghuset, 4. sal 
2200 København N      
e-mail: socpsyk@post6.tele.dk 
Kontaktpersons navn og tlf.nr.: 
Kalle Birch Madsen 
Tlf. 35374735 - 35813788 
 
 

 
Ansøger: (sæt kun eet kryds) 
 

 Amtskommune 
 Kommune 
 Frivillig social organisation/forening 
 Kombination, hvilken 

 
 

 
 2. 

 
Hvilken kommune har projektet postadresse i? (skal udfyldes) 
 
København 
 



 
 3. 
 
 
 

 
Er der tidligere søgt om støtte fra Socialministeriets puljer til samme projekt/aktivitet? 
 
 
X Ja,  journalnummer ________911241-0039_______ og årstal _______2002___  skal anføres. 
 

 Nej 
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Hvad søges der støtte til: 
(sæt kun eet kryds) 

 
Antal 

pladser/tilbud 
(skal udfyldes) 

 

Efter hvilken lovgivning 
henhører 

pladserne/tilbuddene 
(skal udfyldes) 

 
 

Pladser 

 
Nye 

 
Eksiste-

rende 

 
§ 

 
§ 

 
§ 
 

 Botilbud      

 Akuttilbud      

 Alternative plejehjem og skadestuer      

 Støtte/kontaktperson-ordninger      

 Bostøtte      

Antal 
pladser/tilbud 

(skal udfyldes) 

Efter hvilken lovgivning 
henhører 

pladserne/tilbuddene 
(skal udfyldes) 

 
 

Tilbud 

 
Nye 

 

 
Eksiste- 

rende 

 
§ 

 
§ 

 
§ 

 Aktivitetstilbud 
 

     

 Varmestuer 
 

     

 Behandling/efterværn 
 

     

 Brugerorganisering 
 

     

xAndet, beskriv hvilket. Værested med bo- og 
rådgivningsfunktion 

 100 + 
20 (bo) 

   

  
 4. 

 
Der henvises til punkt 10 for nærmere beskrivelse af tilvæksten. 
 



 
 5. 

  
Hvilken målgruppe retter projektet sig imod? 
(sæt kun eet kryds) 
 

 Hjemløse 
 Stofmisbrugere 
 Sindslidende 
 Alkoholmisbrugere 
 Prostituerede 

x Kombination, hvilken (unge hjemløse, psykisk sårbare og socialt udsatte)   
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  6.  

  
Beskrivelse af projektet. 
 
Beskrivelsen skal indeholde: 
 

• Baggrund og problemstilling 
• Projektets formål 
• Præcisering af projektets målgruppe 
• Antal brugere af projektet 
• Metode til at realisere projektets formål 
• Tidsplan 

 
Projektets formål er at stille en ramme til rådighed, som giver brugerne mulighed for at blive selvhjulpne 
personligt, socialt og økonomisk. Endvidere at være et fristed, som rummer de dobbelt udstødte gennem at 
yde støtte, accept, anerkendelse og muligheder for socialt samvær. 
Målgruppen er personer i alderen 18 til 30 år primært hjemløse, hvis tilværelse er præget af kaos og 
tydelige personlige og sociale problemer. Det er personer, som i kraft af deres tidligere erfaringer har et 
skeptisk forhold til de almindelige hjælpe- og behandlingsmuligheder. De er præget af en dårlig 
sundhedstilstand. For mange har livet i gademiljøet betydet, at de blandt andet klarer sig ved kriminalitet. 
Manges tilværelse er låst fast i en minimal tilværelse, præget af overlevelse og et vanskeligt ofte 
angstpræget og aggressivt forhold til omverdenen samt misbrug. 
Metode: 
Projektet indeholder tre funktioner, som hver for sig og i deres indbyrdes samspil skal danne rammen for 
den enkelte brugers forandringsproces: 
Værestedsfunktionen, som er åben hele døgnet. I værestedet er der aktiviteter og mulighed for akut 
overnatning. 
Værestedet har besøg af mellem 50 og 75 personer i døgnet og samlet går 150 personer igennem funktionen 
i løbet af en uge. 
Rådgivningsfunktionen, som arbejder med omkring 30 personer. 
Bokollektivet, en midlertidig boform, hvor der for tiden bor 21 personer. 
Gaderummet har et ønske om at få udviklet et selvstændigt botilbud, f.eks. efter rammer om ”skæve 
boliger”. 
Med udgangspunkt i den enkelte bruger arbejdes ud fra følgende principper: 
Myndiggørelse - Den enkelte bruger formulerer selv sine problemer og hvad der skal arbejdes med. Den 
enkelte skal støttes i at udvikle kompetencer til at træffe beslutninger vedrørende egne forhold.  
Ligeværdighed - brugere, frivillige og medarbejdere betragtes som ligeværdige 
Krav om udvikling - i samarbejdet yder Gaderummet et med- og modspil til den enkelte, som hviler på et 
krav om udvikling i perspektivet på den enkeltes tilværelse. 
Deltagelse - brugerne deltager på alle niveauer i beslutning, planlægning og gennemførelse af aktiviteter. 
Tilgængelighed - Gaderummet er åbent for alle, som ikke har andre steder at gå hen. Der er fri adgang til 
værestedsfunktionen. 
Rummelighed - Der er plads til alle. Ingen afvises eller udelukkes uanset hvilket udtryk deres personlige og 
sociale problem måtte have.  
Helhed, sammenhæng og kontinuitet - Gaderummet skal fungere som en helhed, der støtter brugerne, hvad 
enten problemet er bolig, arbejde eller indhold i hverdagen. Gaderummet skal også fungere som bagland for 
brugere, der er flyttet ud af bokollektivet. 
Gaderummet arbejder med handleplaner for unge, som er parate eller hvor det skønnes nødvendigt.  
Konkret skabes rammen gennem etableringen af en række aktiviteter i værestedsfunktionen. Der tænkes på: 
Bade- og vaskefaciliteter. Køkken. Folkekøkken. Træ - metal - og syværksted. Kreativitetsværksted med 
foto, maling, computergrafik og musik. Fitness. Bibliotek og læserum. Udflugter til museer, naturen, 
biograf og teater. Ture - fælles rejser i ind- og udland. 
Den organisatoriske ramme er en almennyttig forening. Der arbejdes med at overgå til en selvejende 
institution. 
Gaderummet arbejder sammen med københavnske lokalcentre og forskellige private og offentlige tilbud. 
Det overvejes hvordan der kan etableres et mere formaliseret samarbejde med en af HS´s psykiatriske 
afdelinger, herunder udvikling af  nuværende kontakter med psykiatrien. 
Projektet startes som et tre-årigt udviklingsforløb med henblik på en efterfølgende forankring i Københavns 
kommune.   
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Hvilket beløb søges der om i 2003: 

Etableringsudgifter (max 1 år): 
(udgifterne skal specificeres) 
 
Flytning og renovering finder sted når anden ejendom 
kan lejes. Udgiften kan først speicfiseres, når 
ejendommen er fremskaffet.  

I alt kr. _____________________x) 
 
 
 
 

Driftsudgifter: 
(udgifterne skal specificeres) 
 
Lønninger m.v.               kr.  2.042.000 
Husleje+varne+el           -     1.255.000  
Administration               -        150.000 
Småanskaffelser             -        100.000 
Aktiviteter                      -        260.000 

I alt kr. ____________ 3.807.000___ 

Uddannelsesaktiviteter: 
(udgifterne skal specificeres) 
 
 

I alt kr. _________________ 

Erfaringsopsamling: 
(udgifterne skal specificeres) 

I alt kr. _______________________ 

Revision: I alt kr. ________________25.000___ 

 
  7.  
  
 

Samlet ansøgt beløb i 2003: 
 
 

I alt kr. ____________3.832.000_____ 
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Søges der om flerårigt tilskud? Der ansøges om en regulering på udgifterne på 3% 
 
Hvilket beløb søges der om i 2004: 

Etableringsudgifter (max 1 år): 
(udgifterne skal specificeres) 
 

I alt kr. _______________________ 
 
 
 
 

Driftsudgifter: 
(udgifterne skal specificeres) 
Lønninger m.v.               kr. 2.103.000  
Husleje                            -    1.293.000 
Administration                -       155.000 
Småanskaffelser              -      103.000 
Aktiviteter                       -      267.000 

I alt kr. ____________3.921.000___ 

Uddannelsesaktiviteter: 
(udgifterne skal specificeres) 
 
Aktiviteter samt forplejning 

I alt kr. __________________ 

Erfaringsopsamling: 
(udgifterne skal specificeres) 

I alt kr. _______________________ 

Revision: I alt kr. ________________26.000___ 

 
  8.  
  
 

Samlet ansøgt beløb i 2004: 
 
Der ansøges om en regulering på udgifterne på 3% i 
forhold til 2003 

I alt kr. ____________3.947.000____ 
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Hvilket beløb søges der om i 2005: 

Etableringsudgifter (max 1 år): 
(udgifterne skal specificeres) 

I alt kr. _______________________ 
 
 
 
 

Driftsudgifter: 
(udgifterne skal specificeres) 
Lønninger                        kr.  2.166.000 
Husleje                             -     1.332.000 
Administration                 -        160.000 
Småanskaffelser               -        106.000 
Aktiviteter                        -        275.000 

I alt kr. ____________4.039.000__ 

Efter(uddannelsesaktiviteter): 
(udgifterne skal specificeres) 

I alt kr. _______________________ 

Erfaringsopsamling: 
(udgifterne skal specificeres) 

I alt kr. _______________________ 

Revision: I alt kr. _______27.000__________ 

 
   
  
 

Samlet ansøgt beløb i 2005: I alt kr. ____4.066.000_________ 
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  9.  

 
Samarbejde. 
 

• Beskriv hvilke samarbejdsparter, der indgår i projektet. (Samarbejdsparter inkluderer også parter fra 
andre sektorer, f.eks. sundhedssektor) 

Samarbejdsparter er Lokalcentret Indre Nørrebro, andre involverede socialcentre, frivillige 
organisationer, psykiatrisk hospitalssystem, politi og kriminalforsorg. 
 
 
 
 
• Beskriv hvori samarbejdet består. 
Samarbejdet er dels konkret i forhold til den enkelte unge og samarbejdsparterne, dels mere 
generelt i forhold til fælles samarbejdsflader.  Der er en fast specialfaglig kontaktperson i 
lokalcentret Indre Nørrebro, som formidler kontakten mellem Gaderummet og 
sagsbehandlerne samt yder socialfaglig bistand.  
 

 
 10. 

 
Tilvækst/meraktivitet. 
 
Støtten fra puljen gives for at sikre en reel mertilvækst i kommune/amtskommune indenfor det 
ansøgte område. Beskriv derfor en samlet økonomisk ramme for anvendelse af det ansøgte beløb i 
forhold til den aktuelle indsats på det pågældende område. 
 
Ved projektets afrapportering stilles krav om dokumentation for en aktivitetsforøgelse indenfor 
det pågældende områdes samlede ramme. 
 
Der henvises til udtalelse fra Københavns kommune.  

 
Underskrift af tilskudsansvarlig: 
(skal udfyldes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. december 2002 

Dato 

 

Kalle Birck-Madsen 
Navn 

(maskinskrevet eller blokbogstaver) 

 
Underskrift 

 
 11. 
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