Revideret projektskitse 5 -Trygge natcaféer
Relation til
Velfærdsministeriets
strategi

Målsætning 1. Ingen borgere lever et liv på gaden

Relation til
Københavns
kommunes strategi –
både målsætninger
og principper

Målsætning: Markant færre hjemløse sover på gaden i 2013.
Princip: Professionalisme
Princip: Forebyggelse

Målgruppe

Gadesovere og hjemløse, der ikke kan eller ønsker at benytte de
akutte botilbud

Problembeskrivelse

Københavns Kommunes behovsundersøgelse peger på, at der er
mange brugere, der føler sig utrygge når de benytter natcafé
tilbuddene. Ligeledes tyder det på, at en del brugere af samme
årsag helt vælger tilbuddet fra og i stedet foretrækker at sove på
gaden.

Indsatsen

Der gennemføres forskellige indretnings- og renoveringsprojekter i
de tre eksisterende natcaféer i København placeret på Mændenes
Hjem, Herberget i Hillerødgade og på Sundholm: Opdeling af
soverum, holdbar og hyggelig møblering, fleksible
stole/sovepladser, renovering af lyskilder og lyddæmpning, edbarbejdspladser, istandsættelse, sikre opbevaringsskabe til
brugernes personlige ejendele, åbne og imødekommende
indgangspartier.
Derudover etableres på forsøgsbasis to udendørs sovepladser (med
mulighed for overdækning) på Sundholm i tilknytning til natcaféen for meget skrøbelige og kontaktsvage gadesovere.

Konkrete effekter af
indsatsen

Indsatsen har til formål at skabe nogle tryggere og sikre forhold i
natcaféerne, der kan være med til at tiltrække borgere, der ellers
har foretrukket at sove på gaden.
Flere gadesovere vil benytte sig af nat-caféerne
Rolig start på natten når caféen åbner
Bedre søvn for den enkelte og dermed mindre stress
Færre konflikter imellem brugerne
Større rummelighed overfor specifikke målgrupper
Færre konflikter imellem sovende og ikke sovende
Større brugertilfredshed

Konkrete mål og
succeskriterier for
indsatsen

Mål 1: At færre brugere forlader nat-cafétilbud i løbet af aftenen
natten.
•

Succeskriterie: Andelen af brugere, der forlader natcaféerne i løbet af aftenen/natten reduceres med 50 % i
anden halvdel af 2010 i forhold til første halvdel af 2010
(baseline). Dette niveau fastholdes i 2011, 2012 og 2013.

Mål 2: Større tryghed i nat-café tilbud. .
•

Succeskriterie: Konfliktniveauet i natcafétilbuddene er
faldet med mindst 25 % efter indførelse af de
tryghedsskabende foranstaltninger i forhold til inden
indførelse.

•

Sammenhæng
mellem indsats og
målopfyldelse.

Succeskriterie: Fald i antallet af borgere, der overnatter på
gaden ved SFI tælling i 2011
Erfaringer fra forskellige ombygnings- og renoveringsprojekter i
København, herunder på Mændenes Hjem og i modtageenheder på
Rådgivningscentre peger på, at hvis brugerne omgives af
indbydende fysiske rammer har det en positiv virkning på den
enkeltes adfærd og omgang med personalet og de øvrige brugere.

Forventet tidsplan.

Indretnings- og renoveringsplanerne forventes at kunne
igangsættes 1.3.2010 og være fuldt implementeret 31.12.2010

Er der relation til
andre indsatser

Tryggere natcaféer vil skabe større mulighed for at komme i
kontakt med gadesovere og dermed formidle kontakt til botilbud
og behandlingstilbud i øvrigt.
Indretnings- og renoveringsprojekterne gennemføres og er
forankret på tre nat-cafétilbud i København Kommune,
henholdsvis på Mændenes Hjem, Kirkens Korshærs herberg i
Hillerødgade og på Sundholm.

Hvor er indsatsen
forankret
organisatorisk?
Hvem har ansvar for
at udarbejde
handleplan
(Servicelovens §
141) for de borgere,
der modtager
indsatsen?
Bidrager indsatsen
til at forebygge, at
flere borgere udsættes for hjemløshed?

Det overordnede driftsansvar for caféerne ligger i Drifts- og
Udviklingskontoret for Udsatte grupper, misbrug og bolig i
centralforvaltningen.
Det er Socialcenter eller Rådgivningscenter, der har ansvaret for at
udarbejde handleplaner i.h.t. Servicelovens § 141.
Som udgangspunkt ikke, idet der er tale om et tilbud til borgere,
der allerede er hjemløse.

Side 2 af 4

Økonomi:

Etableringsomkostninger (1.000 kr.)
Indsats

2009

Opdeling soverum
Møblering
Fleksible stole og sovepladser
Renovering af lyskilder
Lyddæmpning
EDB-arbejdsstationer
Istandsættelse
Opbevaringsskabe
Indgangspartier
2 udendørs sovepladser
I alt

325
500
195
80
150
66
100
63
181
95
1.755

2010

225
225

I alt
325
500
195
80
150
66
100
63
406
95
1.980

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes de samlede
etableringsomkostninger for de forskellige renoveringsprojekter at
beløbe sig til i alt knap 2,0 mill. kr. Oprindeligt forventede de 1,8
mill. kr. at falde i 2009 og de 0,2 mill. kr. i 2010.
Der er søgt og bevilget fuld finansiering i satspuljemidlerne til
renoveringsprojekterne.
I forbindelse med ansøgning til Tilkudskontoret om omlægning
mellem anlæg og drift og af periodiseringen mellem 2009-2010 for
projektet, blev der d. 04-11-2009 givet tilsagn til at få overført
1.755 t. kr. fra 2009-2010, således at samtlige midler på 1.980 t.
kr. til projektet er givet i 2010. Samtidig blev der givet tilsagn til at
flytte midlerne fra anlæg til drift, således at projekterne kan
opstarte hurtigere.
Midlerne er derfor i den reviderede projektskitse placeret på drift
som en engangsudgift i 2010.
De involverede natcaféer har i januar måned 2010 foretaget en
brugerinddragelse på natcaféerne med henblik på at kvalificere det
oprindelige oplæg til, hvilke tryghedsskabende foranstaltninger og
ombygninger, der er brug for. Herudover er de hjemløses
landsorganisation SAND blevet inddraget, og SAND er ligeledes
kommet med forslag til tryghedsskabende foranstaltninger.
På baggrund af brugerinvolveringen og høringen af SAND, ønsker
Københavns Kommune at foretage enkelte ændringer i forhold til
den oprindelige liste over tryghedsskabende foranstaltninger, som
angivet i tabellen ovenfor. I tabel 2 nedenfor fremgår den nye
ønskede fordeling på tryghedsskabende foranstaltninger, som
kommunen anmoder om at få godkendelse til at iværksætte, opdelt
på de tre involverede natcaféer.
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Tabel 2: Ny fordeling på tryghedsskabende foranstaltninger
Indsats

Opdeling soverum
EDB-arbejdsstationer
Istandsættelse
Møblering (herunder
hundehuse)
Indgangspartier
Fleksible stole/sove-plads
Opbevaringsskabe
2 ekstra toiletter
Indretning caférum
2 udendørs sovepladser
I alt

Hillerødgade
x
x
x
x

Mænde- Sundnes Hjem holm
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
607

653

720

Det bemærkes, at de samlede omkostninger fortsat er 1.980 t. kr.
Ændringen har således ingen økonomiske konsekvenser.
Økonomi:
Medfinansiering

Der er ingen medfinansiering forbundet med forslaget.
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