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HISTORIER FRA

HVERDAGEN

Fra skoven til
bolig og job

Tættere på
arbejdsmarkedet

Ung hjemløs:
Fra telt til tømrer

En ung mand i start 30’erne
opsøgte Morgencaféen
kort efter sommerferien.
Han fortalte, at han var
krigsveteran og boede i
et telt i skoven. Han blev
hurtigt en del af hverdagen
i Morgencaféen, hvor han
påtog sig en frivilligrolle i
huset. Som kendskabet til ham
voksede, blev det tydeligt for
Morgencaféens personale, at
der var tale om en kreativ og
kvik ung mand, som trængte
til noget at tage sig til og et
fast sted at bo. Morgencaféens
personale tog derfor kontakt
til Hjemløseenheden, som
tog kontakt til Veterancentret,
som straks satte kræfterne
ind på at finde ham et sted at
bo. Samtidig tog vi kontakt
til gadeguide-virksomheden
’Gadens Stemmer’ for at høre,
om de manglede en kvik
og velformuleret ung mand
blandt deres guider.

Det kan være vanskeligt
at komme tilbage på
arbejdsmarkedet, hvis man
i flere år har stået uden for.
Det kan mange af vores faste
brugere skrive under på. Hvert
år samarbejder vi derfor med
Hjemløseenheden om at støtte
de mest ressourcestærke
brugere tilbage i arbejde. Det
er en lang proces, men i år
betød en koordineret indsats
mellem Hjemløseenheden,
en repræsentant fra
Jobcenter København og
Morgencaféens personale, at
en elektrikeruddannet bruger
nu er tættere på at komme
tilbage på arbejdsmarkedet,
end han har været længe. Et
vellykket praktikforløb som
pedelmedhjælper resulterede
først i en forlængelse og
derefter i et AMU-kursus, så
han kan få opgraderet sin
elektrikeruddannelse, som har
en del år på bagen. Når han
har færdiggjort sin praktisk og
AMU-kurset er hans ønske at
få et job som elektriker eller
alternativt som pedel, som han
har fået smag for under sin
praktik.

Når man stadig kan få
karakterer over middel på HF,
selvom man er gadesovende
ung hjemløs og har et massivt
misbrug af rygeheroin, så er
man lavet af noget særligt.
Den følelse havde alle i
Morgencaféen, da vi i 2016
stiftede bekendtskab med
en ung hjemløs. Som altid
er vi meget opmærksomme
på unge hjemløse og sætter
alle ressourcer ind på, at de
får hjælp. Med massiv støtte
fra Morgencafeens lykkedes
det ham at komme ud af
sit misbrug, tilmelde sig en
uddannelse og komme i
bolig på et ungeherberg. I
2017 er han fortsat den gode
udvikling, og vi har fulgt ham
tæt gennem både kriser og
opture. Han tog blandt andet
en tømreruddannelse, som han
afsluttede med udelukkende
10 og 12taller. Og 2018
begynder med en af de helt
store opture for den unge
mand. Han har nemlig, på egen
hånd, fået en praktikplads, som
han starter på i 2018. Vi holder
kontakten og står selvfølgelig
også klar til at støtte og
gribe i 2018 .

De to indsatser har resulteret
i, at han er flyttet i egen bolig
d. 9. januar 2018 og er i god
dialog med Gadens Stemmer
omkring et guidejob
i det nye år.
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AMERIKANSK BESØG
I MORGENCAFÉEN

I anledning af Martin Luther King dag havde Morgencaféen besøg af den amerikanske
ambassadør, Rufus Gifford. Ikke alle var på forhånd klar over, hvem han var, men hans besøg og
ikke mindst evner i køkkenet gjorde alligevel stort indtryk.
Ambassadøren hjalp til i køkkenet, hvor han på bedste amerikansk vis tryllede scrambled eggs
og pandekager frem til dagens mange sultne besøgende. Han havde også tid til at drikke kaffe
med brugere og frivillige efterfulgt af en rundvisning i huset og dets mange tilbud.
Besøget resulterede i en fin artikel i Billed Bladet.

Apropos Morgencaféens køkken...
I juli måned fik vi renoveret vores køkken.
Det betyder, at vi væsentligt hurtigere kan
tilberede de store mængder mad, vi dagligt
serverer. Og det er ikke mindst blevet
nemmere og mere skånsomt for personalet
og de frivillige at arbejde i køkkenet.
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KULTURELLE OG SOCIALE
AFBRÆK I HVERDAGEN

De hjemløse har brug for adspredelse og positive oplevelser i hverdagen. Aktiviteterne er med
til at styrke deres sociale og kulturelle ressourcer, og tilbuddene samler de mange brugere på
tværs. En bonuseffekt er, at de frivillige og brugerne knytter tættere bånd.

Det er altid en stor succes, når vi spiller banko i
Morgencaféen. Derfor har vi selvfølgelig holdt
fast i denne tradition i 2017. Banko er den
aktivitet, der samler flest af vores brugere på
tværs, og det skaber god stemning i huset, som
kan mærkes flere dage efter. Brugerne laver fis og
ballade, hjælper hinanden og er søde til at give
deres plade videre til en ny spiller, når de selv har
vundet.

En tur i biografen blev det også til i år. Omkring 20
brugere og frivillige satte sig godt til rette i Empires
mørkeste biografsal og blev blæst omkuld af den
barske og anmelderroste danske film ’Underverden’.

Et af årets højdepunkter var vores fisketur i Helsingør. Vi forsøger altid at imødekomme brugernes
forskellige interesser, og særligt vores grønlandske brugere har efterspurgt en fisketur. En tidlig majmorgen drog vi derfor fra Nordvest til Helsingør for at fange fisk. De rutinerede ”fiskere” kom hjem med
så stor en fangst, at der var mad nok til alle Morgencaféens brugere dagen derpå. Brugerne stod selv for
at klargøre fladfiskene.
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ÅBENT HUS

På Kulturnatten 2017 holdt Morgencaféen
åbent hus, fernisering og fællesspisning.
Under titlen ’Kunst for Velgørenhed’
donerede 16 kunstnere et af deres værker,
som efterfølgende blev solgt på en
onlineauktion til fordel for Morgencaféens
arbejde. Arrangementet var velbesøgt og løb
af stablen ved hjælp af vores trofaste frivillige
og deres familiemedlemmer, der hjalp til
med madlavning, oprydning, rundvisning
mm. Arrangementet gav et resultat på kr.
6.986, og vigtigst af alt fik Morgencaféen
nye venner af huset i form af kunstnere og
naboer, der ikke tidligere har kendt til vores
eksistens.

Fællesspisningen på Kulturnatten blev
afholdt af vores madprojekt ’Tortelloni’,
som i dagens anledning var rykket fra
deres foodtruck og ind i Morgencaféens
køkken. Forud for Kulturnatten havde vi
afprøvet fællesspisningskonceptet flere
gange i Morgencaféens lokaler. Her var
naboer fra Nordvest og Nørrebro samlet ved
langborde omkring en to-retters italiensk
menu, bestående af tortelloni og tiramisu.
Fællesspisningerne var en stor succes og der
var fuldt hus hver gang.
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GODE
OPLEVELSER
UDEFRA
Hvert år bliver vi kontaktet af venlige og gavmilde mennesker, der ønsker at give vores brugere
nogle gode oplevelser i deres ellers barske hverdag. Vi kan mærke, at det betyder noget særligt,
når folk udefra tager sig tid til at arrangere noget for dem. For vores brugere, der ofte føler sig
til overs og udenfor samfundet, betyder det meget, at der er nogen, der lægger mærke til dem
og bruger tid på dem.

Juleklip med Nyagerskolen

I slutningen af november havde vi besøg af elever
fra Nyagerskolen. Eleverne havde tilberedt mad i
hjemkundskab, som den ene halvdel delte ud af,
imens den anden halvdel klippede julepynt og hørte
røverhistorier fra de hjemløse.

Nytårskur

Restaurant SNEKKEN inviterede for 4. år i træk alle
vores hjemløse og frivillige til nytårskur. Det var en
dejlig aften med 3-retters menu, dans og musik. Alle
hyggede sig fra start til slut, og der blev knyttet nye
bånd brugerne imellem.

Kaffevognen kommer!

Forud for årets julefest blev vi kontaktet af Andrea,
som til dagligt kører rundt i sin kaffevogn og skænker
kaffe til koffeintrængende københavnere. Hun ville
gerne donere varme drikke til vores julefest, som
vi straks takkede ja til. Favoritten var den varme
chokolade med flødeskum og marshmallows, som
passede perfekt til en smøg efter julemiddagen.

En tur på kværn

En lørdag i august blev stilheden brudt, da
motorcykelklubben League of Shadows lagde
vejen forbi Morgencaféen. Klubben, som består af
selvstændigt erhvervsdrivende, ønskede at give de
hjemløse en særlig oplevelse. Det kom der en masse
grin, spænding og gode billeder ud af.
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BINDELEDDET

MENTORER TIL UNGE HJEMLØSE
Det har været et positivt år for vores ungeprojekt, Bindeleddet. Vi fik vores første match og fik
afsluttet vores første mentorforløb. Et forløb, som endte med, at den unge nu bor i eget hjem,
har et bæredygtigt netværk og er begyndt på drømmeuddannelsen. Vi ser, at de unge langt
overvejende har en positiv udvikling, når de har fået en mentor.
I 2017 er vi startet op på ungeværestedet Hellebro, hvor vi har fem mentorer og to koordinatorer.
Vi er desuden kommet godt i gang med vores måle-, samtale- og motivationsredskab, Outcomes
Star, og mentorerne melder tilbage, at det er let at gå til og meget brugbart. De siger også, at
de unge mentees bliver meget motiverede af at se udviklingen fra deres første til anden stjerne,
fordi det bliver klart, hvordan det står til. Alle de unge er i positiv udvikling.
Her er et par eksempler:

Lilla er den første måling og rød den anden. 1 er ”fornægtelse/fastlåst” og 10 er ”uden behov for støtte”.

De frivilliges engagement er imponerende - de er både dygtige, kritiske og konstruktive. I 2018
har vi en stor opgave i at skaffe flere mentorer i København. Desuden begynder vores nye
samarbejde med Skjoldbo i Esbjerg, hvor vi kan overføre modellen fra Aarhus næsten 1:1. Det
bliver også i 2018, at vi ser, om det kan lade sig gøre at starte flere projekter i København, hvor
interessen har været stor fra herberger med unge beboere.
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ET GODT LIV FOR

GRØNLANDSKE KVINDER

Siden august 2016 har Morgencaféen drevet et projekt for grønlandske kvinder. Målet er, at
udsatte grønlandske kvinder bliver aktør i eget liv og får de nødvendige redskaber til at komme
videre. I projektet anvendes tilværelsespsykologi og peer-to-peer metoder.
I 2017 har vi opstartet to nye hold. Der er ca. seks deltagere på hvert hold, hvor fremmødeprocenten er bemærkelsesværdig høj.
Kvinderne mødes to eftermiddage om ugen, hvor de starter med at spise sammen efterfulgt af
en aktivitet i- eller uden for Morgencafeens lokaler. Alle aktiviteter er målrettede i forhold til at
udvikle tilværelseskompetencer.
Projektet er et samarbejde mellem Etgodtlivnu ApS og Morgencafé for Hjemløse.

I 2017 kan nævnes følgende resultater:
En deltager er begyndt uddannelse og er
kommet i egen bolig.
En deltager er begyndt virksomhedspraktik.
Flere kvinder har fået hjælp til at etablere
hyggelige rammer i deres bolig, så de har større
lyst til at opholde sig i deres hjem fremfor på
gaden.
De fleste deltagere har reduceret deres misbrug
betragteligt, da de har fået hjælp til at finde
nye glæder i tilværelsen.
Samtlige deltagere udtrykker, at projektet er et
vendepunkt i deres tilværelse, hvor de nu i
højere grad ser muligheder for et andet liv.
Deltagerne tager metoden til sig og er gode til
at støtte hinanden.
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SUNDHEDSRUMMET

I 2017 HAR
SUNDHEDSRUMMET
TILBUDT:

KONTAKT TIL SUNDHEDSPROFESSIONELLE
Morgencaféens sundhedsrum har også
i 2017 fungeret som en forebyggende
sundhedsindsats og bindeled til det
etablerede sundhedssystem. I år har
Sundhedsrummet været bemandet af et
team af frivillige læger, sygeplejersker,
fodterapeuter og psykomotorikstuderende.
De frivillige i Sundhedsrummet fungerer
alle som sundhedsfaglige socialrådgivere og
tager hånd om, at de socialt udsatte bliver
sluset ind i det etablerede system.
De hjemløse har sjældent lægekontakt
og i de få tilfælde, hvor de møder op i de
etablerede sundhedssystem, er det som regel
på et tidspunkt, hvor de er så behandlingsog plejekrævende, at de bliver indlagt.
Det kræver længere tids behandling og er
forbundet med store samfundsmæssige
omkostninger.
I Sundhedsrummet etableres der en
gensidig forståelse mellem det frivillige
sundhedspersonale ogbrugerne. Lægerne
og de øvrige frivillige fungerer som

Lægekonsultation
Fodterapeutisk behandling
Sygepleje
Tuberkulosetest
Psykomotorisk behandling

tillidspersoner for de socialt udsatte og
befordrer, at der skabes tillid til det
etablerede system. Den frivillige indsats
er medvirkende til, at der spares offentlige
ressourcer samtidig med, at de socialt
udsattes sundhedstilstand styrkes. Det
betyder bedre livskvalitet og et skridt på
vejen mod arbejdsdygtighed og inklusion i
det normale samfund.
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OPBAKNING
TIL MORGENCAFÉENS ARBEJDE

STIGNING I PRIVATE STØTTER
Vi oplever hvert år en stigning i antallet af privatpersoner, som ønsker at støtte Morgencaféens
arbejde. Fra 2016 til 2017 er der sket en stigning på 7% i økonomisk støtte fra privatpersoner. Vi
oplever særligt, at opmærksomheden er et resultat af vores tilstedeværelse på facebook, hvor
vi er gået fra 8735 følgere ved udgangen af 2016 til 9209 følgere ved udgangen af 2017. Vores
følgere er engagerede på vores side, hvor de flittigt deler, liker og kommenterer vores opslag.
Årets topscorer er ovenstående facebookopslag i forbindelse med årets julefest, som fik en
rækkevidde på 45.346. De mest populære facebookopslag medfører ofte en del donationer i
form af tøj, soveposer, mobiltelefoner og tørvarer til køkkenet, men også økonomiske bidrag.

VIRKSOMHEDER HJÆLPER MORGENCAFÉEN
Socialt bevidste virksomheder har i løbet af året bidraget til Morgencaféens arbejde ved at
donere overtøj, basisvarer til køkkenet og/eller praktisk hjælp. I 2017 har vi blandt andet fået
computer- og rengøringshjælp fra en nabovirksomhed, vi har dagligt fået overskudsbrød fra den
lokale bager, og vi har kunne hente tørvarer og rengøringsartikler fra en række virksomheder.

STØTTEKONCERT FOR MORGENCAFÉ FOR HJEMLØSE
Igen i år afholdte Johanniterhjælpen støttekoncert til fordel for Morgencaféens arbejde med
at mindske spredningen af tuberkulose. Koncerten foregik i Holmens Kirke i København, hvor
pianist Elisabeth Holmegaard Nielsen, stod for aftenens program. Billetsalget gav et resultat på
kr. 28.000 og desuden en kontakt til en fond, som var repræsenteret denne aften. Få dage efter
koncerten blev Morgencaféen kontaktet af Fonden med en donation på kr. 100.000.
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FRIVILLIGHED

I MORGENCAFÉ FOR HJEMLØSE 2017
I 2017 har op mod 100 frivillige gjort vores arbejde muligt

SUNDHEDSRUMMET
2-6 LÆGER PR. MÅNED
6 FODTERAPEUTER PR. UGE
2 PSYKOMOTORIKSTUDERENDE

KØKKENFRIVILLIGE

FESTIVALFRIVILLIGE*

25-30 PERSONER PR. MÅNED

10 PERSONER HERAF
5 HJEMLØSE

FRISØRER

RETSHJÆLP

2 PERSONER

5 PERSONER

BINDLEDDET
24 FRIVILLIGE

FRIVILLIGHED
På en måned er ca. 75 frivillige tilknyttet huset og dets projekter. Hver dag hjælper frivillige
og nogle af de mest ressourcestærke brugere til i køkkenet med at lave maden samt holde
lokalerne pæne, hyggelige og rene. Livet som hjemløs er ofte præget af stor ensomhed, da
båndet til familien og det gamle netværk oftest er brudt. Morgencafeens frivillige fungerer
derfor som primær kontaktperson for mange af vores faste brugere og hjælper til, når sociale
eller sundhedsmæssige problemer rammer.

* Under mottoet ”One man’s trash, another man’s treasure” har Morgencaféen i år samlet soveposer
og liggeunderlag ind på Skanderborg Festival, Heartland, Jelling Festival og Copenhell.
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FAKTA OM FONDEN

MORGENCAFÉ FOR HJEMLØSE
ANTAL PROJEKTER: 11
ANTAL FRIVILLIGE: CA. 75 OM MÅNEDEN
FASTANSATTE:
Michael Espensen – daglig leder
Lise Lotte Albrechtsen – køkkenansvarlig
Hassan Farhat – cafémedarbejder
Rune Utzon-Frank – projektleder for Bindeleddet
Louise Holm Abildgaard – projektmedarbejder
ANSATTE PÅ PROJEKT GRØNLANDSKE KVINDER:
Line Carlslund – projektmedarbejder
Susanne Gram-Hansen – ekstern konsulent
Løkke Munk Kirkegaard – ekstern konsulent

MORGENCAFÉENS
BESTYRELSE BESTÅR AF:
Knud Foldschack – formand
Susanne Larsen – næstformand
Peter Rasmussen
Pia Nielsen
Balder Johansen
Morgencaféen er i 2017
blevet landsdækkende
med Projekt Bindeleddet,
som har fået afdelinger
i København, Aarhus og
Esbjerg.
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Morgencaféen fik i
2017 ny varevogn,
også kaldet
Hjemløsebilen,
som er livsnerven i
projektet.

HUSETS

SAMARBEJDSAKTIVITETER

BLANDT ANDRE KAN NÆVNES:
Det Grønlandske Hus
En gang om ugen har vi en repræsentant fra Det Grønlandske Hus i Morgencaféen,
der samarbejder med vores grønlandske brugere.
Hjemløseenheden
En gang om ugen har vi en repræsentant fra Hjemløseenheden i huset, som
hjælper brugerne med job- og boligforhold.
Lokaludvalget
Vi har i 2017 samarbejdet med Lokaludvalget om forbedring af forholdene på
Hulgårdsplads.
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En stor og dybfølt tak til alle de fonde, der har
støttet Morgencaféen i 2017.
Foruden jer ville vi ikke kunne arbejde på at
nedbringe hjemløshed i Danmark
samt forbedre livskvaliteten for hjemløse og
socialt udsatte.

Fonden Morgencafé for Hjemløse
Theklavej 48
2400 København NV

Telefon: 20 10 21 27, Email: kontakt@morgencaféen.dk, www.facebook.com/morgencaféen

