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UDVIKLINGEN

HISTORIER FRA

HVERDAGEN

I MORGENCAFÉEN

Morgencafé for Hjemløse har gennem en
årrække transformeret sig fra et værested
til et helhedsorienteret tilbud i egne lokaler.
Denne udvikling har kun været mulig på
grund af vedholdende støtte fra fonde,
private og samarbejdspartnere.
Morgencaféen tager i dag hånd om en lang
række problemstillinger med fokus på både
at forbedre livsvilkårene hos vores brugere i
dagligdagen og hjælpe dem videre i livet.
Alle hverdage har Morgencaféens brugere
mulighed for at få deres basale behov for
mad, bad, tøj og hvile dækket. I 2018 gjorde
i gennemsnit 100 unikke brugere hver dag
brug af et af Morgencaféens tilbud. I de kolde
vintermåneder var besøgstallet ofte oppe på
200 på en dag. Morgencaféen uddelte i 2018
ca. 35.500 tallerkener med mad.
Morgencaféen har udover her-og-nu hjælp
en lang række sociale og sundhedsfaglige
tilbud til vores brugere, som vi konstant
har fokus på at udvikle. Vi tilbyder f.eks.
sundhedshjælp og støtte ift. økonomiske og
retslige forhold.

I dag har vi ydermere mulighed for at
målrette vores tilbud til flere målgrupper,
der udover de faste brugere inkluderer et
stigende antal grønlandske kvinder, unge
hjemløse og familier. Grupper som med
de rette dedikerede ressourcer har et stort
udviklingspotentiale.
Morgencaféen kan kun eksistere på grund
af vedholdende økonomiske 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.

Ny tilværelse med bolig,
kontakt til familie og tættere på arbejdsmarkedet
En mand i 50érne har været hjemløs i over ti år. I den tid er han kommet fast i
Morgencaféen.
2018 blev for ham året, hvor han var klar til en ny tilværelse. Morgencaféen har støttet
ham til at få et hjem og blive aktiveret gennem vores samarbejde med organisationen
KAFFE KARMA. Han har nu fået en praktik i beredskabsstyrelsen, som han begynder på
i 2019.
Endvidere har han gennem Morgencaféens netværk genoptaget kontakten til sin familie
på Bornholm og fået kontakt til en datter på 30 år, som han aldrig før har mødt.

Med venlig hilsen
Kommentar til et Facebook-opslag om brugeren på Morgencaféens side.

Michael Espensen
Daglig Leder
Fonden Morgencafé for Hjemløse

Pris fra gadens folk

Besked modtaget fra en tidligere bruger

I december 2018 modtog Morgencaféen en
pris fra Foreningen ”Hjemløse til Hjemløse”.
Det er en stor ære at blive anerkendt for
vores arbejde. Denne gang af gadens folk –
dem, det hele handler om.
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SOCIALE AKTIVITETER
OG UDFLUGTER

MORGENCAFÈEN

Sociale arrangementer giver hjemløse og socialt udsatte et tiltrængt pusterum i en hård hverdag
på gaden. Sociale aktiviteter styrker desuden relationerne på tværs i Morgencaféen, både
brugerne imellem og mellem brugerne og Morgencaféens frivillige og personale. De sociale
bånd der dannes i Morgencaféen – og yderligere styrkes gennem sociale aktiviteter
– er essentielle for vores brugere, der har stor gavn af hjælp og støtte fra ligesindede i hverdagen.

Mange hjemløse har mistet kontakten til familien, og julen kan derfor være en svær tid forbundet
med savn og ensomhed. For at imødekommet ønsket om nærvær og hygge i juletiden har vi
igen i år afholdt ekstra sociale arrangementer som juleværksted, julefrokost og banko. Julens
ekstra arrangementer er løbet af stablen med hjælp fra vores trofaste frivillige, der har lavet
mad, juleklippet og taget imod gæster udefra.

Banko. Banko er en fast tradition, der
afholdes hver måned i Morgencaféen.
Det er en af de aktiviteter, der samler flest
brugere, og der er altid dyb koncentration og
hyggelig stemning. Gevinsterne kan være alt
fra gavekort til biografbilletter. Det bringer
stor glæde at modtage lidt ekstra sidst på
måneden.

Åbent hus i december. Traditionen tro afholdte Morgencaféen åbent hus i december måned,
hvor vi lukkede dørene op og viste huset frem for besøgende. De besøgende fik alle en
rundvisning, hvor vi fortalte om stedet og vores arbejde med de hjemløse. Der var stor interesse
for at se huset, og der kom besøgende fra både nær og fjern. Mange af de besøgende havde
medbragt mad, julegaver og julehilsener til vores brugere.

Strandtur. I sommerperioden var vi en tur i
Amager strandpark. Vi brugte dagen på at sole,
bade og spise madpakker. De hjemløse var
glade for at komme lidt ud af byen og få andre
indtryk.

Lejrtur i Sorø. I 2018 var vi for første gange på lejrtur med overnatning sammen med flere af
brugerne. På lejrturen blev der badet, hygget og lavet en masse god mad. Det var en positiv
oplevelse for brugerne, der fik en lidt længere pause fra en hektisk hverdag de i rolige og
naturskønne omgivelser. En ferie, hvor man ikke behøver bekymre sig om mad og sovested, kan
give overskud og energi til at sætte fokus større problemstillinger. I det mindste giver det en
god oplevelse, som alle mennesker har brug for.
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JUL I

Julefrokost for brugerne. I december blev der holdt julefrokost for alle brugerne med
flæskesteg, medister, rejer og andre hvad der ellers hører sig til. Dagen var en stor succes, og der
kom ca. 200 til spisning. Samtidig delte vi de julegaver ud, der blev doneret til åbent hus. For
mange af brugerne var det den eneste gave, de fik, og den havde derfor en særlig betydning.

Strikkeklub
2018 var også året, hvor Kuka startede en
strikkeklub for interesserede brugere. Endnu
engang viste Morgencafeens Facebook-venner,
hvor dedikerede de er til at hjælpe vores brugere.
Vi modtog alt, hvad vi havde brug for af garn,
strikkepinde osv. Strikkeklubben har blandt andet
leveret en masse varme huer til brugerne.
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GODE
OPLEVELSER
UDEFRA
Vi oplever ofte, at mennesker tager initiativ til at give brugerne en god oplevelse. Som hjemløs
kan man ofte føle sig overset i samfundet. Vores brugere bliver derfor både berørte og glade, når
de oplever venlige og gavmilde mennesker udefra, der har lyst til at tilbringe tid sammen med
dem. Mange af disse initiativer er gennem årene blevet til faste traditioner, som vores brugere
nyder og ser frem til.

Nytårskur på SNEKKEN Trattoria

Igen i 2018 var vores brugere inviteret til at starte
året med en dejlig aften væk fra gaden med 3-retters
menú og livemusik.

Grill og hygge

Motorcykelklubben League of Shadows arrangerede
igen i år en grill-eftermiddag for Morgencaféens
brugere. Rigtig mange kom forbi og nød godt af
grillpølser og de hjemmelavede pandekager.

Besøg fra Nyagerskolen

Igen i år fik vi besøg af tre 8. klasser, der lavede og
serverede varm mad i Morgencaféen. Eleverne havde
selv samlet ind til at betale for råvarerne gennem et
hjemløseprojekt på deres skole. Det er ikke hver dag,
der er børn i huset, og brugerne var glade for både
maden og initiativet.

Pandekager

Vi blev op til jul kontaktet af Linda, der gerne ville
servere pandekager for os. Hun kom forbi med
en pandekagebager og dej til 200 pandekager,
smørechokolade, sukker, syltetøj, skinke og ost. Hun
fik en stor klapsalve for sin indsats.
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NYT FRA

BINDELEDDET
Bindeleddet er en mentorordning for unge hjemløse. Gennem projektet
støttes de unge i den svære overgang fra gade til hjem.
Bindeleddet har haft vokseværk i 2018. Projekterne i Aarhus og København er blevet suppleret
med et projekt i Esbjerg på ungdomsherberget Skjoldbo. Opstarten har været god, og projektet
kører ved starten af 2019 med fem mentorer og to koordinatorer – og i alt på de tre projekter
40 frivillige.
Midtvejsevalueringen, som blev udfærdiget af Oxford Research i efteråret 2018, viser, at
Bindeleddet virker - og støtter de unge hjemløse gennem en kritisk fase i deres liv. I nogle
tilfælde er projektet livsændrende for de unge i projektet.
Som eksempel kan nævnes M. M boede på Ungeherberget Malmøgade, hvor han jævnligt
kom til Bindeleddets mentorarrangementer. Han knyttede sig hurtigt til en mentor, og de blev
matchet. Kort inde i mentorforløbet blev M trukket med i noget ballade på herberget og kunne
ikke længere bo der. Han havde ikke noget andet alternativ end gaden.
Aarhus kommune var i gang med at finde en løsning til M, men det var en tidskrævende proces.
Mens M boede på gaden, var mentor der til at passe på ham, ved at mødes med ham og spise
og stå til rådighed på telefonen. Mentor byggede bl.a. relationen på M’s interesse for biler, så de
kørte i gokart, og de lavede aftaler med bilforhandlere om prøveture i lækre biler. Deres relation
styrkedes, og det lykkedes ovenikøbet Bindeleddets mentor at finde en løsning, så M kunne
komme tilbage på Ungeherberget.
Relationen til Bindeleddets mentor var det, der bar M igennem en meget svær periode, og det
gav kommunen tid til at få den rigtige løsning på plads til M; en bolig med massiv støtte i en lille
by i Vestjylland, tilknytning til netværk og desuden uddannelse og beskæftigelse tilrettet ham.

Mange mentees bruger
deres mentor til at fejre
fødselsdag, indflytning
i ny bolig eller andet.
For nogle som ikke har
kontakt til familie, bliver
mentor den, som man
fejrer begivenheder med.
Projektet er støttet af
VELUXFONDEN
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GRØNLANDSKE KVINDER HJÆLPER HINANDEN TIL

ET BEDRE LIV

SUNDHEDSRUMMET

I 2018 HAR TILBUDDENE I
SUNDHEDSRUMMET VÆRET:
I 2018 har vi afsluttet projektet ”Udsatte grønlandske kvinder hjælper hinanden til et godt liv”.
Dette peer to peer projekt blev gennemført i samarbejde med etgodtlivnu ApS. Projektet har
haft til formål gennem gruppeproces og individuelle mentorsamtaler at bringe de deltagende
grønlandske kvinder godt på vej til at blive bedre aktører i eget liv.

Lægekonsultation
Sygepleje og samtale
Fysioterapi
Fodterapi
Tuberkulosetest
Hepatitis-C test
Udvidet blodprøve

RESULTAT:

I 2018 har sundhedsrummets hver
uge været bemandet med frivilligt
sundhedspersonale, der har gjort et stort
stykke arbejde for vores brugere.

9 ud af 10 deltagere fik igennem projektet en mere stabil tilværelse, hvor de med et lille skridt
ad gangen er blevet bedre aktører i deres eget liv.
De er bl.a. blevet mere bevidste om betydningen af at skabe sig et godt netværk og nogle
rammer, der kan give dem og fastholde dem i en god tilværelse. Projektet tog udgangspunkt i
tilværelsespsykologien, hvor deltagerne via forskellige gruppeøvelser, udflugter og individuelle
mentorsamtaler fik udviklet deres tilværelseskompetencer, hvormed de nu skaber sig en god
tilværelse.
Kvinderne har bl.a. opnået bedre daglige rytmer uden alkohol eller andet misbrug, et bedre
forhold til de sociale myndigheder, ordnede boligforhold herunder egen bolig og tilknytning til
arbejdsmarkedet i forskellige grader. Kvinderne fortæller bl.a., at de er blevet bedre til at tackle
hverdagens udfordringer, at de har fundet en bedre måde at møde deres omgivelser på, og at
de har fået en bedre og større forståelse for de muligheder og spilleregler, der er i Danmark.
Det særlige ved dette peer to peer projekt har været, at deltagerne i stedet for at blive matchet én
til én alle har bidraget til at blive hinandens støttende netværk. De har skiftevis været hinandens
peer-støtte med de forskellige ressourcer og kompetencer, hver enkelt har vist sig at være i
besiddelse af.

Hjemløse er særlig sundhedsmæssigt
udsatte på grund af deres hårde livsstil.
Samtidig har målgruppen ofte ikke tillid
til det offentlige sundhedssystem og søger
typisk først behandling, når sygdommen
har fået lov til at udvikle sig. Dette
betyder at de ofte gennemgår omfattende
behandlingsforløb med store omkostninger
for både samfundet og den enkelte.
Sundhedsrummet er gennem de seneste år
blevet en integreret del af Morgencaféen.
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Vi oplever at tilbuddet er eftertragtet, og
at der er et stort behov for et afklarende
sundhedstilbud særlig henvendt til
hjemløse og socialt udsatte.

Vi ser, at muligheden for regelmæssig
lægekontakt er med til at sikre, at de socialt
udsatte bliver sluset ind i det etablerede
system. Samtidig er den generelle
sundhedstilstand blevet bedre hos vores
brugere. F.eks. er der færre og færre
hjemløse, der dør af tuberkulose.
Som noget nyt har vi i 2018 haft tilbud om
hepatitis-C test gennem et nyt samarbejde
med Brugernes Akademi samt tilbud om
udvidet blodprøve foretaget af København
Kommunes Sundhedsteam.
Fremadrettet har vi har planer om at
udvide sundhedsrummet for at kunne
imødekomme det store behov, vi oplever.
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OPBAKNING
TIL MORGENCAFÉEN

NYE

SAMARBEJDSAKTIVITETER
Private bidragsydere

Interessen for Morgencaféen har været støt
stigende gennem året. Det betyder, at der
er stadig flere privatpersoner, der ønsker
at støtte vores arbejde for de Hjemløse. Fra
2017 til 2018 er den økonomiske støtte fra
privatpersoner næsten tredoblet. Udover
de faste månedlige bidrag, har vi modtaget
donationer gennem Facebook-indsamlinger,
MobilePay, salg af ”madbilletter” og
enkeltdonationer
fra
privatpersoner.
Herudover har flere virksomheder og
privatpersoner taget initiativ til forskellige
arrangementer såsom loppemarkeder og
koncerter, hvor der er blevet samlet penge
ind til Morgencaféen. Herudover modtager
vi løbende donationer i form af tøj, brætspil,
mad og gaver, der er med til at holde vores
omkostningerne nede.

Støttekoncert

Live & Unplugged afholdte i december en støttekoncert til fordel for Morgencaféen. Aftenens
tema var musik af Stevie Wonder, og alle indtægter fra billetsalg gik til Morgencaféen. Mange
gæster valgte desuden at give et ekstra bidrag.

TAK FOR STØTTEN

En stor tak til alle, der i 2018 har støttet Morgencaféens arbejde med stort og småt. Morgencaféen
arbejde er finansieret gennem bidrag fra fonde, private og virksomheder. Derudover modtager
Morgencaféen et driftstilskud fra Københavns Kommune.
Morgencafé for Hjemløse er blandt andet støttet af Bikubenfonden, A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, 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, Deres Kongelige Højheder Kronprins Frederik og
Kronprinsesse Mary og mange flere.
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Spisning og aktiviteter for udsatte familier

Gennem et nyt samarbejde med Næstehjælperne har Morgencaféen åbnet dørene for udsatte
familier i området efter sædvanlig åbningstid. Her arrangerer frivillige fællesspisning og
forskellige aktiviteter for forældre og børn. Det er typisk enlige mødre, der har meget få midler,
der gør brug af tilbuddet om mad og fællesskab. Morgencaféen stiller lokaler, netværk og
frivillige til rådighed for børnefamilier og håber på denne måde at bidrage til, at færre udsatte
familier ender i hjemløshed. Børnene får desuden mulighed for at fejre højtider (f.eks. har vi
holdt halloween og julefrokost), uden at forældrene skal bruge deres sidste penge på disse
festligheder. Målet er at udbygge dette projekt til at skabe et frirum for lokalmiljøets børn og
unge – og deres familier.

Gratis Sauna og bad

Vi har startet et samarbejde med Gadekontakten om gratis sauna og bad i Sjællandsgadebadet.
Her har gadens folk adgang til bad og sauna i afslappende og rolige omgivelser. Der er blevet
taget godt imod initiativet blandt Morgencaféens brugere, og stadig flere benytter sig af
tilbuddet.

KAFFE KARMA

Gennem et samarbejde med KAFFE KARMA støttes Morgencaféens brugere i at komme
tættere på arbejdsmarkedet. Projektet går ud på, at hjemløse sælger kaffe fra en kaffecykel,
hvor halvdelen af indtjeningen går til sælgeren. Gennem projektet gives beskæftigelse til nogle
mennesker, som det ordinære arbejdsmarked ikke kan rumme. Udover at give lidt ekstra penge
på lommen, kan småjobs som dette også være med til at styrke selvværdet blandt de hjemløse.
De får noget meningsfuldt at lave og bidrager til samfundet.

Test for hepatitis C

Gennem et nyt samarbejde med Brugernes Akademi testes Morgencaféens brugere for Hepatitis
C. Hjemløse, stofmisbrugere og socialt udsatte er i særlig risiko for at blive smittet med Hepatitis
C. Sygdommen forårsager leverbetændelse og kan i værste fald udvikle sig til leverkræft. Der
findes heldigvis gode muligheder for behandling, hvis sygdommen opdages og behandles
tidligt. Brugernes Akademi foretager udredning gennem test, fibroscanning, henvisning til
behandling og ikke mindst oplysning om smitteforebyggelse.
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FAKTA OM FONDEN

MORGENCAFÉ FOR HJEMLØSE

HUSETS

SAMARBEJDSAKTIVITETER

PROJEKTER I 2018
Café (morgenmad og varm middagsmad)
Projekt Bindeleddet
Udsatte grønlandske kvinder hjælper
hinanden
Hjælperiet (gratis tøjbutik)
Sundhedsrummet
Festivalindsamling
Spisning for børnefamilier
Retshjælp
Gravplads for hjemløse

BESTYRELSEN
Knud Foldschack – formand
Susanne Larsen –
næstformand
Peter Rasmussen
Pia Nielsen
Balder Johansen

Hjemløseenheden. En gang om ugen har vi en repræsentant fra
Hjemløseenheden i huset, som hjælper brugerne med job- og boligforhold.
Sundhedsteamet i Københavns Kommune. Sundhedsteamet er en
sundhedsfaglig indsats rettet mod de borgere som ønsker hjælp, men som ikke
selv formår at opsøge den. Sundhedsteamet besøger jævnligt Morgencaféen.
Det Grønlandske Hus. En gang om ugen har vi en repræsentant fra Det
Grønlandske Hus i Morgencaféen, der samarbejder med vores grønlandske
brugere.
FASTANSATTE

Michael Espensen – daglig leder
Lise Lotte Albrechtsen – køkkenansvarlig
Rune Utzon-Frank – projektleder for
Bindeleddet
Louise Holm Abildgaard (Barsel) –
projektmedarbejder
Gry Waarsøe Falch (Barselsvikar) –
projektmedarbejder

Professionshøjskoler på landsplan. Morgencaféen ruster fremtidige
professionelle til at arbejde med hjemløse gennem foredrag og undervisning.
Frelsens Hærs retshjælp. Tre jurastuderende sidder hver mandag klar til at
hjælpe vores brugere i retsforhold f.eks. vedr. gældssanering.
… Og mange flere

Timelønnede medarbejdere:
Lene Clausen – bogholder

FRIVILLIGE
Ca. 75 om måneden

FORDELT PÅ:
Køkken og café
Bindeleddet (mentorer og koordinatorer)
Sundhedsrummet
(læger, sygeplejersker og fodterapeuter)
Frisør
Retshjælp (jurastuderende)
Festivalfrivillige
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Eksternt ansatte på Projekt Grønlandske
Kvinder:
Line Carlslund – Projektmedarbejder
Susanne Gram-Hansen – Ekstern Konsulent
Løkke Munk Kirkegaard – Ekstern Konsulent
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