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UDVIKLINGEN 
I MORGENCAFÉEN

Morgencaféen fastholdt i 2019 vores basale tilbud til 
de hjemløse. Behovet for mad, varme, tøj, bad og hvile 
er blevet dækket for i gennemsnit 110 unikke brugere 
om dagen. I vintermånederne har vi nogle dage 
oplevet langt højere besøgstal, op til 200 brugere på 
en dag. Igen i år har vi uddelt i omegnen af 35.000 
måltider mad.

Et særligt værdifuldt samarbejde etableret i 2019 
er aftalen med Bispebjerg Hospital. Morgencaféens 
brugere får ofte kun ét måltid mad om dagen. Derfor 
er det af stor betydning, når vi nu to gange om ugen 
kan tilbyde beriget mad, som er designet i Bispebjerg 
Hospitals køkken. Maden er ekstraordinært sund og 
nærende. Morgencaféens udsatte brugere får på den 
måde et særligt livgivende måltid. Ofte dagens eneste 
reelle måltid. De får en solid ballast; noget at stå imod 
med resten af dagen og døgnet.

Morgencaféen kan kun eksistere på grund af 
vedholdende økonomisk støtte udefra. Derfor en 
særlig tak til alle de fonde, privatpersoner og firmaer, 
der har valgt at yde støtte til vores arbejde for 
Københavns mest udsatte borgere. 

Med venlig hilsen

Michael Espensen
Daglig Leder
Morgencafé for Hjemløse

Morgencaféen er som et helhedsorienteret tilbud 
for socialt udsatte og hjemløse kontinuerligt nødt 
til at have fokus på forbedringer og udvikling. 
De udfordringer som vores hjemløse oplever i 
dagligdagen ændrer sig over tid. Det kan blandt meget 
andet skyldes forandringer i lokale, kommunale og 
statslige tilbud. Men ligeledes ændringer i de rammer 
som andre hjælpeorganisationer arbejder inden for.

Morgencaféen for Hjemløse havde i 2019 fokus på 
udvikling af vores sundhedstilbud til samfundets 
svageste. Vi har de seneste år oplevet, at vores 
sundhedstilbud er eftertragtede, og at der er et 
stigende behov for et afklarende tilbud særligt 
henvendt til hjemløse og socialt udsatte. 

I løbet af året har vi udvidet og optimeret antallet af 
vores lægetilbud i Sundhedsrummet. Ligeledes har vi 
gennemført renoveringer og nye installeringer, så det 
i dag er et både effektivt og professionelt tilbud. Med 
ny indretning og farver er der skabt endnu mere ro og 
tryghed. Sundhedsrummet er i dag en integreret og 
meget værdifuld del af Morgencaféen.



TAK FOR KAFFE! TAK TIL CARGLASS!
Carglass donerede i november en stor kasse fyldt med termokopper, der 
gennem hele vinteren gav vores hjemløse gratis opfyldning af varme drikke 
på Circle K’s servicestationer. Skønt for gadens folk at kunne smutte ind på en 
tank og få lidt varme i koppen og kroppen vinteren over. Så ja; tak til Carglass!

KULTURNAT MED LIVE-PAINTING
Jens Andersen a.k.a. Jenno kom som 18-årig og hjemløs forbi Morgencaféen 
og fandt en ny retning på tilværelsen. På Kulturnatten udstillede Jenno en 
række af sine kunstværker på Morgencaféen. Og han skabte under hele 
aftenen et flot vægmaleri med hjælp fra både børn og voksne.

FRA TRÆNINGSMÅTTE TIL LIGGEUNDERLAG
Fitness World på Ellebjergvej 138 tænkte helt rigtigt, da de skulle have nye 
træningsmåtter; de ringede til Morgencaféen! Nu kan vores hjemløse tage et 
slidstærkt og effektivt liggeunderlag med ud på gader og stræder. 
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Vi mærker hver eneste dag stor opbakning fra mange sider. Virksomheder og organisationer kender Morgencaféen 
– og kender til vores indsats for udsatte og hjemløse. Og ligesom private borgere støtter de os med stort og småt 
gennem hele året. Ingen nævnt, ingen glemt siger nogen. Men vi vil nu alligevel bringe nogle få eksempler. De er 
med til at fortælle historien om de små ting, der gør en stor forskel for vores hjemløse.

GLADE OPLEVELSER 
I MORGENCAFÉEN
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Morgencaféen opstartede i 2019 mentor-projektet  
Find Styrken. Projektet samler organisationer 
i København, der arbejder for at give udsatte 
grønlændere en stabil og selvkørende tilværelse. 
Målet er at skabe en stærk tværfaglig indsats til støtte 
for denne gruppe grønlændere i Københavnsområdet 
og støtte dem på vej mod bolig, uddannelse og job.

Projektet vil skabe en bedre kulturforståelse og øget 
bevidsthed hos udsatte grønlændere: Hvad skal der til 
for at begå sig hensigtsmæssigt i samfundet? Hvordan 
bliver man  mødt mere ligeværdigt i hverdagen? Med 
tilværelsespsykologisk tilgang vil projektet uddanne 
fagpersonale og frivillige til at yde mentorstøtte, som 
målrettet styrker udsatte grønlænderes evne til at 
skabe et godt liv. 
 

Projektets leder er Løkke Munk Kirkegaard. Løkke 
er certificeret underviser i Tilværelsespsykologien, 
og hun vil uddanne fagpersonale og frivillige til at 
kunne varetage både individuelle mentorforløb 
og gruppeprocesser. Projektets deltagere vil efter 
forløbet have fået både viden og redskaber, der gør 
det muligt for dem at støtte hinanden på vej mod en 
bedre tilværelse.

Et socialt frikort giver de mest udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året uden at blive 
trukket i fx kontanthjælp eller anden offentlig ydelse. Frikortet skal udover den økonomiske fordel give gruppen 
bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber. 

Morgencaféen har derfor i løbet af 2019 vurderet muligheden for at tilbyde nogle af vores hjemløse ordinært 
arbejde i begrænset omfang. Enkelte af vores brugere har gennem årene gjort en stor og stabil indsats på frivillig 
basis. Det sociale frikort er en god mulighed for at udvise omsorg for dem, og sikre dem en lille smule mere indhold 
i tilværelsen. Men det er egentlig ikke derfor, at Morgencaféen overvejer at tilbyde dem nogle ugentlige timers 
ordinært arbejde. De har i tidens løb hjulpet os rigtigt meget, og fortjener kort og godt et klap på skulderen og lidt 
lønnet arbejde i Morgencaféen.

Det er i skrivende stund vores klare forventning, at når du sidder med denne beretning for 2019, vil tre af vores 
hjemløse være ansat på socialt frikort i Morgencaféen.

FIND STYRKEN
TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE FOR UDSATTE

SOCIALT FRIKORT
FOR HJEMLØSE
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SUNDHEDSRUMMET 

EN INTEGRERET DEL AF MORGENCAFÉEN
Mange socialt udsatte har dårlige erfaringer med 
kontakten til sundhedsvæsenet, hvor de ikke føler 
sig imødekommet. Dertil er der ofte en række 
forventninger til patienterne i det offentlige system, 
som socialt udsatte har svært ved at leve op til. Det 
kan dreje sig om helt basale ting, som at vide hvem 
man skal kontakte, møde op et specifikt sted på et 
bestemt tidspunkt og eksempelvis at finde transport 
hen til de forskellige adresser. Ligeledes kan det være 
en stor udfordring for målgruppen at overholde de 
sociale spilleregler, der eksisterer i venteværelset og i 
kontakten med det sundhedsfaglige personale. 

Vi har optimeret vores lægetilbud, så vi nu kan måle 
infektionstal, kolesteroltal, blodsukker og blodtryk. 
Vi har indkøbt udstyr til at tjekke streptokokker, 
mellemørebetændelse, urinvejsinfektioner og alkohol-
promille. Samarbejdet med Brugernes Akademi 
fortsætter, og vi tester Morgencaféens brugere for 
Hepatitis C, henviser til evt. behandling og oplyser 
ikke mindst om smitteforebyggelse. Vi får jævnligt 
besøg af Gentofte Hospitals rullende røntgenklinik; 
vores brugere bliver tilbudt en tuberkolosetest oppe 
i bussen. Og med en stor donation fra BioSym, har vi 
kunnet tilbyde de hjemløse vitaminer hver dag hele 
vinteren.

Socialt udsatte og hjemløse har ofte en ringe kontakt til sundhedsvæsenet. De kan være meget utrygge i deres 
møde med sundhedsvæsenet, og der er generelt en stor mistillid til det offentlige system hos målgruppen. Det er 
især et stort problem for hjemløse, som er særligt sundhedsmæssigt udsatte på grund af deres hårde livsstil. 

Et af Morgencaféens store fokusområder i 2019 var vores Sundhedsrum. I august og september renoverede og 
forbedrede vi Sundhedsrummet. Der blev blandt andet installeret it-udstyr og ny vask. Vi har skabt et både effektivt 
og professionelt Sundhedsrum med indretning og farver, der skaber ro og tryghed. Rummet fungerer nu som 
lægeklinik, fysioterapeutisk klinik og ikke mindst som velegnet klinik til fodbehandling. Endvidere bliver det brugt 
af både læger, psykologer og socialrådgivere som samtalerum, da nogle af Morgencaféens brugere føler sig bedst 
tilpas ved, at kontakten foregår i vante omgivelser.

Sundhedsrummet er i dag en integreret og meget værdifuld del af Morgencaféen. Vi oplever at tilbuddene er 
eftertragtede, og at der er et stort behov for et afklarende sundhedstilbud særlig henvendt til vores brugere.
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S U N D H E D S R U M M E T S  T I L B U D

Vi tilbyder fysioterapi og fodbehandling

Vi måler:
 * Blodtryk
 * Kolesterol
 * Blodsukker
 * Infektionstal
 * Temperatur

Vi tjekker:
 * Ører
 * Lunger
 * Urin
 * Streptokokker
 * Vægt og generel sundhedstilstand

Vi gennemgår, doserer og informerer om 
medicin. Vi har konto på Apoteket Svalen, 
hvor brugerne kan hente livsnødvendig 
lægeordineret medicin på Morgencaféens 
regning.

SUNDHEDSRUMMET 

VANTE OMGIVELSER OG TILLID
I Sundhedsrummet mødes brugerne i deres vante 
omgivelser og på deres præmisser. Det betyder, at 
Morgencaféens brugere har tillid til personalet, og er 
trygge ved tilbuddene i Sundhedsrummet. Samtidig 
skal der ikke bestilles tid, hvilket ofte er en barriere for 
vores brugere. Morgencaféens personale og frivillige 
er ligeledes med til at skabe tillid til det etablerede 
system og hjælpe brugerne med at navigere i det. Hvis 
brugerne skal henvises videre til andre instanser, er 
det frivillige sundhedspersonale med til at forberede 
brugerne på deres møde, og vi ledsager ofte brugerne 
til deres aftaler. Dermed er Sundhedsrummet med til 
at skabe tryghed både før, under og efter mødet med 
sundhedsvæsenet. I mange tilfælde betyder det, at 
der ikke går unødig lang tid før de udsatte kommer 
i kontakt med det professionelle sundhedsvæsen. De 
hjemløse undgår på den måde at komme til et stadie, 
hvor de er meget behandlings- og plejekrævende.

Morgencaféens minibus bliver ofte brugt til transport 
af vores socialt udsatte til og fra sundhedstilbud såsom 
hospitaler og praktiserende læger. Men ikke mindst 
ugentligt til Sjællandsgade Badet, hvor brugerne kan 
få et langt og gennemgribende bad - og blive dejligt 
rene. 

MØDES SOM MENNESKER - IKKE SOM EN SYGDOM
Ligesom socialt udsatte ofte er skeptiske i forhold til 
sundhedssystemet, kan der også eksistere en vis skepsis 
blandt sundhedsfaglige, der måske ikke har indgående 
kendskab til problematikker blandt socialt udsatte og 
hjemløse. Gennem deres virke i Morgencaféen møder 
det frivillige sundhedsfaglige personale socialt udsatte 
under andre omstændigheder, end de er vant til. Disse 
erfaringer kan de bruge senere i deres professionelle 
arbejdsliv til at optimere kontakten til og samarbejdet 
med socialt udsatte.



SUNDHEDSRUMMET 
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I Sundhedsrummet er det vigtigt, at brugeren mødes 
som et menneske og ikke som en sygdom – eller som 
en hjemløs. Målgruppen er kendetegnet ved mange 
komplekse problemstillinger og er derfor ofte i 
kontakt med mange forskellige instanser. 

Socialt udsatte og hjemløse har ikke altid kapacitet 
til at tage stilling til deres behandling. De kan have 
behov for, at der er nogen til at støtte og fastholde 
dem i længerevarende behandlingsforløb. For 
mange af Morgencaféens brugere er personalet 
deres nærmeste pårørende. Det er os, de har tillid til – 
og det er os, de henvender sig til for hjælp og støtte.

Line fortæller her om hendes oplevelse af Morgen-
caféens sundhedstilbud: 

Jeg er meget glad for al den hjælp jeg har fået i 
Morgencaféen. F.eks. får jeg en masse breve fra kommunen, 
hvor de skriver en masse paragraffer om hvordan jeg kan 
komme i behandling og alt muligt. Det er ikke til at forstå. 
Og så kan jeg komme herned i Sundhedsrummet og snakke 
med Karina, som har styr på alt det med kommunen, når 
jeg har skullet søge om hjælp med mine sygdomme… og 
alt muligt andet. Jeg står ikke alene med det hele og alt 
det med sygehusene og de steder rundt omkring hvor jeg 
kan få behandling. Det er jeg virkelig glad for jeg ikke gør. 

Hver onsdag åbner Fodterapeutskolen København deres Klinik for Fodterapi i Sundhedsrummet. Her er der fire sidste-års 
studerende og en faglærer, som tilbyder fodbehandling til Morgencaféens hjemløse.
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NYTÅRSKUR PÅ SNEKKEN  TRATTORIA 
2019 startede ud med økologi og skøn udsigt over 
Roskilde Fjord. Snekken Trattoria er rummelig og har 
højt til loftet i dobbelt forstand. Store lyse lokaler er 
én ting, men når indehaverne inviterer 60 hjemløse 
på tre retters menu og livemusik, er der sandelig 
også tale om rummelighed og højt til loftet i overført 
betydning. Musikken blev leveret af altid veloplagte 
Jimmy Colding, som de fleste af os nok bedst kender 
fra den danske popgruppe Zididada. Mange tak til 
Snekken Trattoria. Mange tak til Jimmy.

LEAGUE OF SHADOWS GRILL OG HYGGE MED 
MOTORCYKELCLUB
Ikke et år uden besøg af store motorcykler. Endnu 
en gang arrangerede Motorcykelklubben League of 
Shadows grill-eftermiddag i Morgencaféens gård på 
Theklavej. League of Shadows er Danmarks bedste 
Harley-Davidson motorcykelklub for forretningsmænd 
med hjertet på det rette sted. Der var pølser, 
pandekager og drikkevarer til alle deltagerne. Alle gik 
glade og mætte herfra. Vi glæder os allerede til næste 
år! Mange tak til League of Shadow. 

En del af vores arrangementer kommer ud af initiativer fra mennesker rundt omkring, som ved hvor vigtigt det er 
for vores hjemløse en gang imellem at få en oplevelse ud over det sædvanlige. Mange af vores brugere føler sig til 
overs og udenfor. Derfor betyder det noget ganske særligt, når folk udefra bruger tid og ressourcer på at arrangere 
noget for dem.  Dem skylder vi en stor tak på vegne af vores hjemløse. Her et par eksempler. Der er mange at vælge 
mellem!

GODE OPLEVELSER

Tak til alle firmaer, organisationer og foreninger som i årets løb 

har brugt både kræfter og penge på at stable arrangementer og 

oplevelser på benene for vores hjemløse og socialt udsatte.
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Vi har alle brug for nye billeder på nethinden og lidt på opleveren ind i mellem. Derfor arrangerer Morgencafé for 
Hjemløse hvert år en række sociale aktiviteter, hvor vores hjemløse og udsatte kommer væk fra hverdagens gade. 
En glad pause i den ofte hårde dagligdag, der kendetegner de hjemløses tilværelse. Sociale arrangementer er 
samtidig med til at styrke relationerne mellem brugerne og Morgencaféens frivillige og personale. De personlige 
bånd der etableres i Morgencaféen styrkes helt tydeligt, når vi er på tur sammen. Båndene og de stærke relationer 
er meget værdifulde for vores brugere, der har stor gavn af hjælp og opbakning fra ligesindede i hverdagen.

FISKETUR TIL DRAGØR
I september tog vi på fisketur til Dragør. Udstyret havde 
vi indsamlet via facebook. En hel del fritidsfiskere 
støttede op og gav os deres brugte fiskegrej. Dagen 
bød også på fiskefrikadeller ved havnen og frokost 
på Bellanos Pizzeria, hvis kunder i løbet af året havde 
kunnet donere pizzaer til os. Og Morgencaféens gode 
ven Ingelise Skou Hansen viste rundt i Dragør, hvor 
hun har boet i mange år. 

Harley var med på turen. For ham er det både socialt 
og oplevelsesmæssigt guld værd med udflugter og 
oplevelser som denne: 

Det er skønt med nye input ind i mellem. Og man lærer 
nogle af de andre fra Morgencaféen at kende på nye 
måder – væk fra den vante tilværelse, væk fra gaden og 
den daglige trummerum. Tak for alt fiskegearet vi fik på 
facebook. Og tak til Ingelise der viste os rundt, og alle de 
søde og dejlige mennesker vi mødte på vores vej. Der er 
heldigvis masser af mennesker rundt omkring, som med 
hjælp og støtte giver os gode oplevelser og glæde i en 
ellers hård dagligdag og tilværelse.

LEJRTUR TIL SORØ
John var med Morgencaféen afsted til Sorø fem dage 
i juni. Lyder ikke af det vilde, men for John og hans 
medrejsende hjemløse er det meget værdifuldt at 
komme lidt væk fra stenbroen ind i mellem.

John fortæller om betydningen af at komme på ferie: 

Jeg slapper af på en helt anden måde. Det stress jeg 
oplever inde i byen nogle dage, ryger helt væk. Jeg slipper 
det hele lidt. Slipper væk på en måde. Jeg er arbejdsløs 
og på kontanthjælp, så det er jo ikke meget ferie jeg får. 
Man har sgu brug for et afbræk ind i mellem. Bare det at 
komme lidt væk og se noget andet. Det var helt perfekt 
i Sorø. Vi var sammen i fem dage, og så begynder man 
at snakke sammen på en anden måde. Om ting, man 
måske ikke taler om til hverdag. Vi kommer tættere 
på hinanden. Når vi mødes på Morgencaféen hilser vi 
selvfølgelig og sludrer lidt. Her var vi sammen hele tiden. 
Det giver helt klart noget andet og mere. Og så får jeg 
også knyttet nogle bånd til de andre. Så man kommer 
faktisk hjem med et stærkere netværk. Det tager jeg med 
mig videre i min dagligdag.

SOCIALE ARRANGEMENTER
OG UDFLUGTER



Det tætte samarbejde med både kommunale og private aktører er afgørende for Morgencaféens virke. Socialt 
udsatte og hjemløse er kendetegnet ved at have en række komplekse og ofte sammenhængende udfordringer. 
Vores tilbud til brugerne skal derfor række på tværs af forskellige fagfelter og sociale tilbud. De væsentligste 
samarbejdspartnere i 2019 var følgende:

Gadeplan · Hjemløseenheden · Sundhedsteamet · Frelsens Hærs Retshjælp 

Jobcenter København · Gadekontakten · Fodterapeutskolen

Næstehjælperne · Københavns Kommunes Socialforvaltning

Sjællandsgadebadet · Det Grønlandske Hus · Kofoeds Skole

HJEMLØSEENHEDEN
Morgencaféen for Hjemløse har haft et tæt samarbejde med Hjemløseenheden siden dens etablering for snart 
10 år siden. Én gang om ugen kommer enten Jakob eller Morten forbi og hjælper vores brugere med job- og 
boligforhold. Jakob fortæller:

Det første vi gør, er at finde ud af hvilken kommune, der er ansvarlig for borgernes sag. Derefter kontakter vi kommunen, 
og begynder at afklare hvilke muligheder, der er for brugeren; vi går med borgeren i jobcenteret; vi hjælper med at skaffe 
den dokumentation, der skal til for at få kontanthjælp; vi hjælper med kontakt til Rusmiddelcenter; vi finder herberg og 
værelser – både i København og resten af landet. Det er afgørende at etablere en tillidsfuld og vedvarende relation til 
den udsatte. Særligt hvis borgeren ikke umiddelbart er parat eller ønsker forandring her og nu. Det er vores erfaring, at 
nogle har brug for et langt tilløb til ændringer i deres tilværelse. Både i forhold til dem selv, men særligt i forhold til den 
nødvendige tillid til os, som repræsentanter for det kommunale system.

FRELSENS HÆRS RETSHJÆLP
Udsatte borgere har mange udfordringer, og særligt juridiske problemer har de sjældent ressourcerne til selv at 
tage hånd om. Frelsens Hærs Retshjælp og Gældsrådgivning kommer til Morgencafeen hver torsdag formiddag, og 
er klar til at hjælpe vores brugere med juridiske spørgsmål. Lissi fortæller:

Vi afdramatiserer det hele lidt ved at sidde inde i caféen og deltage i den almindelige snak med brugerne. Hvis de ønsker 
en mere privat snak kan de aftale det med personalet eller de kan gå direkte til os og få en aftale. Vi rådgiver typisk 1-2 
brugere hver gang vi er i Morgencafeen, og har hele tiden løbende sager for 1-2 brugere. Ude i selve cafeen besvarer vi 
generelle spørgsmål vedrørende uforståelige regninger fra teleselskaber eller boligselskaber o. lign. Inde i mødelokalet 
rådgiver vi typisk om uoverskuelig gæld, inkassosager, indkaldelse til fogedretten, familieretlige forhold, lejesager og 
ansættelsesret. Derudover bliver vi ofte og blandt meget andet bedt om at løse problemer i forhold til kommunen, breve 
eller afgørelser, som brugeren ikke forstår. Alt i alt er det både meget alsidigt og givende at komme i Morgencaféen.

SAMARBEJDE
TIL MANGE SIDER
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FODTERAPEUTSKOLEN KØBENHAVN
Hver onsdag åbner Fodterapeutskolen København deres Klinik for Fodterapi i Sundhedsrummet. Her er der fire 
sidste-års studerende og en faglærer, som tilbyder fodbehandling til Morgencaféens hjemløse. Det er eleverne der 
behandler – og faglæreren der godkender arbejdet. Vejleder & Faglærer, Munna Camilla Jawa fortæller:

Dem der tager imod tilbuddet om fodterapi, bruger deres fødder rigtigt meget. De har derfor i særlig grad brug 
for behandling og vejledning i egen omsorg af fødderne. Vi behandler alle fodlidelser, og tager os også af en række 
hudlidelser, som de udsatte kan have svært ved at komme af med. Vi foretager ligeledes neurologiske undersøgelser af 
brugere med diabetes og eksempelvis nervebetændelse, hvis der er mistanke om dette.

Vi vejleder alle brugerne i egen omsorg af fødderne. Og efter endt fodbehandling kan vi som regel tilbyde dem et par 
nye strømper fra Hjælperiet og en lille creme. De fleste brugere ønsker bare at få fodbehandling og hvile sig lidt. Enkelte 
har brug for hjælp til at søge om tilskud til fodtøj eller skrive til en ortopædkirurg, hvis der er fejlstillinger i fødderne eller 
smerter, der bør undersøges nærmere. Vi er næste altid fuldt booket op, og de fleste vender tilbage, når fødderne trænger 
til en behandling igen. Vi kan se, at de der kommer regelmæssigt, har fået en bedre fodstatus, som vi kalder det.

At få lov til at være på Morgencaféen er noget vi glæder os til hver gang. Vi oplever arbejdet som meget givende, 
meningsfuldt og lærerigt for eleverne. Vi er bevidste om at bevare den tillid, der bliver skabt mellem brugerne og os, så vi 
kan få lov at hjælpe, der hvor vores speciale er værdifuldt.

NÆSTEHJÆLPERNE
I 2019 videreudviklede Morgencaféen indsatsen for udsatte familier i vores lokalområde, først og fremmest i 
områderne Bispebjerg, København Nordvest og Nørrebro. Indsatsen er centreret omkring et samarbejde med den 
frivillige forening Næstehjælperne København N, NV og Ø.

Morgencaféen har sammen med Næstehjælperne afviklet 41 cafédage, hvor fokus har været på at samle og styrke 
udsatte børnefamilier. Med udgangspunkt i de udsattes familiers egne erfaringer og udfordringer har Morgencaféen 
lagt lokaler til tematiserede møder med henblik på udvikling og iværksættelse af tidlige, forbyggende indsatser for 
udsatte børnefamilier.

Det overordnede formål med arbejdet har været – og vil fremover være – ved gensidig og tværgående støtte at 
reducere det stigende antal udsættelser, som udsatte børnefamilier oplever i de pågældende lokalområder.

Cafédagene har udover de målrettede aktiviteter, skabt nogle stærke sociale bånd mellem børnefamilierne. Der er 
blevet hygget med mad og drikke og lidt søde sager. Der har været afholdt fastelavn med fastelavnsris til alle børn. 
Vi har holdt en dejlig sommerfest med grillen tændt. Der har været lege for børnene med præmier, der vakte stor 
glæde for de små. 

Morgencaféen takker alle vores samarbejdspartnere for et godt 2019. 
Vi ser frem til endnu et målrettet og konstruktivt samarbejde i det nye år.

SAMARBEJDE
TIL MANGE SIDER
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Bindeleddet støtter unge hjemløse med frivillige mentorer i overgangen fra hjemløshed til tilværelsen i egen bolig. 
I 2019 har Bindeleddet konsolideret projekterne i Esbjerg, Aarhus og København. Der er nu 40 tilknyttede frivillige. 
Alle projekter har frivillige nok, og udfordringen i at finde tilstrækkeligt frivillige begrænser sig til Esbjerg. 

Bindeleddet har på pilotbasis oprettet et samarbejde med den århusianske virksomhed Pedersen og Nielsen 
Automobilforretning. Virksomheden har forståelse for de problemstillinger, som følger med hjemløshed, og 
automobilforretningen er med på at give de unge en chance for at arbejde på lige fod med alle andre i virksomheden. 
Det giver de unge mulighed for at prøve kræfter med arbejdslivet og lære egne styrker og begrænsninger at kende. 
Bindeleddet har haft fire unge mennesker i job, og mentorerne har fulgt systematisk op. 

Igennem måle-, motivations- og samtaleredskab Outcomes Star er det dokumenteret, at 50% har ’stor progression’, 
42% har ’moderat progression’ og 8% har ’ingen signifikant ændring’. Over 80% er i job eller uddannelse, når 
mentorerne slipper. Mentorerne arbejder målrettet for at sikre, at de rigtige instanser er koblet på de unge hjemløse, 
når de afslutter mentorskabet. Metoden er med andre ord dokumenteret effektiv overfor en af de mest komplekse 
målgrupper, man kan arbejde med. Den er effektiv i den interne organisering såvel som i den samfundsmæssige 
forankring.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN. Bevillingen udløber dog august 2020. Bindeleddet har i 2019 lagt et stort 
arbejde i at tilvejebringe fremtidig støtte til arbejdet.

Bindeleddets leder Rune Utzon Frank fortalte Astrid Krag om arbejdet med de unge, du hun besøgte Morgencaféen. 

NYT FRA BINDELEDDET
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Fastansatte

Køkken & Café
Køkkenansvarlig og 
køkkenmedarbejder

Sekretariat
Daglig leder og 
to sekretariatsmedarbejdere

Sundhedsrum
Sundhedskoordinator

Projekter i 2019

Køkken & Café
Sundhedsrummet
Bindeleddet
Hjælperiet
Retshjælp
Find Styrken
Festivalsindsamlinger
Gravplads for Gadens Folk
 
…og flere

Omtrent 75 frivillige
Køkken & Café · Sundhedsrummet · Retshjælp · Bindeleddet

 Og adskillige ad hoc aktiviteter

Bestyrelsen
Knud Foldschack, Formand · Susanne Larsen, Næstformand

Peter Rasmussen · Pia Nielsen · Balder Johansen

FAKTA OM MORGENCAFÉEN
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4UDVIKLINGEN I MORGENCAFÉEN

MORGENCAFÉEN ER BLANDT ANDET STØTTET AF:

AUGUSTINUS FONDEN · TRYGFONDEN

BIKUBENFONDEN · A.P. MØLLER FONDEN

STEEN DAUGAARDS FOND

FONDATION JUCHUM/DEN BØHMSKE FOND

LOUIS-HANSEN FONDEN · LEMVIGH-MÜLLER FONDEN 

PETRA SLETTENS FOND · ULRIK AF ROSENBORG 

KNUD OG DAGNY ANDREASENS FOND

KØBENHAVNS KOMMUNE · SOCIALMINISTERIET

OG MANGE FLERE...

FONDEN MORGENCAFÉ FOR HJEMLØSE

THEKLAVEJ 48

2400 KØBENHAVN NV

TELEFON 20 10 21 27

EMAIL: KONTAKT@MORGENCAFEEN.DK

WWW.FACEBOOK.COM/MORGENCAFÉEN

MORGENCAFEEN.DK


