projekt Locker room
I august 2014 startede projekt Locker room. Projektet har til formål at dække et basalt behov for
sikker opbevaring af ejendele for en udsat gruppe af de hjemløse. Erfaringer fra gadeplansarbejdet
viser, at de hjemløse, der sover udendørs ofte mister deres ejendele. Det skyldes både tyveri,
gemmesteder, der bliver ryddet eller forglemmelser pga. en kaotisk hverdag som hjemløs. Det
skaber nogle meget uheldige situationer, hvor det enkelte menneske mangler sine ejendele og skal
bruge energi på at få dem erstattet.

Ting, som pas, tøj og en sovepose, kan være helt uvurderlige, hvis du lever som hjemløs. Uden
dokumentation er det umuligt at få arbejde, bankkonto, skattepapirer mv. og derfor meget svært at
ændre på sin situation. Uden skiftetøj og en sovepose kan det blive meget koldt. Derudover kan
personlige ting, som f.eks. billeder af familie eller venner, smykker eller andet med stor
affektionsværdi for den enkelte, næsten være ubærligt at miste.

Målgruppen for projektet er hjemløse, der sover udendørs og som derfor er særligt sårbare og har
brug for et sikkert opbevaringssted og en socialfaglig indsats. I projektet bliver der ikke skelet til
nationalitet og man vil til enhver tid søge at nå de hjemløse, der er mest udsatte og i risikogruppen
for yderligere udstødelse.

Helt konkret råder projekt UDENFOR over et rum med en række opbevaringsbokse i forskellige
størrelser, hvor hjemløse kan efterlade deres ejendele til sikker opbevaring. Skabene er aflåst, som
man kender det fra banegårde, svømmehaller mv.

Der er tilknyttet en gadeplansmedarbejder til projekt Locker room og denne medarbejder varetager
den socialfaglige indsats bredt set og kan tilbyde omsorg og samtale, men også rådgivning i form af
information omkring jobcentre, spisesteder, sundhedstilbud etc. Den socialfaglige medarbejder vil
ydermere have en opsøgende og udgående funktion, der muliggør en egentlig brobygning til andre
aktører, der kan hjælpe de mest udsatte hjemløse. Brobygningen kan være til både andre
socialfaglige tilbud, men også til relevante myndigheder eller sundhedsfaglige instanser.

Projektet skal fungere som en integreret del af gadeplansarbejdet, hvor tildelingen af et skab skal
fungere som et redskab i relationsarbejdet ligesom mad, tøj eller andet ofte fungerer som en måde at
komme i kontakt og skabe relationer med de hjemløse.

Projektet giver en yderligere viden og kendskab til de hjemløse og hvordan de håndterer en ofte
kaotisk hverdag på gaden.

