
projekt
udenfors

2020
årsberetning



PROJEKT UDENFORS ÅRSBERETNING 2020
Fonden projekt UDENFOR

Tekst: projekt UDENFORs ansatte

Redaktion og layout: Anne Kirkegaard

Ansvarhavende redaktør: Bo Heide-Jochimsen

Fotos: 
Peter Hove
Helga Theilgaard 
Kim Pretzmann 
MONSTRUM
projekt UDENFORs ansatte

Tryk: Eks-skolens Trykkeri

Henvendelse vedrørende årsberetningen:
projekt UDENFOR
Ravnsborggade 2-4, 3. sal
2200 København N
Telefon 33 42 76 00
Mail: info@udenfor.dk



projekt UDENFORs 
årsberetning 2020





5

projekt UDENFOR kombinerer OPSØGENDE gadeplansarbejde med 
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Før, under og efter coronakrisen - udsatte gadesovere er udenfor
Af daglig leder, Bo Heide-Jochimsen
 
Det er svært at tale om 2020 uden at nævne corona. I projekt UDENFOR har den globale pandemi været en 
kilde til usikkerhed og bekymring men også ansporet nytænkning. Det seneste år har samtidig anskueliggjort, 
hvad vi allerede vidste: at vores målgruppe - de særligt sårbare gadesovere - står uden for samfundet. 

Da corona ramte Danmark
Da corona ramte Danmark i foråret 2020, ramte 
krisen landets hjemløse borgere øjeblikkeligt. 
Offentlige faciliteter og private tilbud lukkede 
ned og begrænsede mange menneskers adgang til 
vand, varme, hvile og et toilet. Reaktionen i flere 
hjemløsetilbud var at sende medarbejdere hjem 

et tilbageblik på det forgangne år

og trykke pause på den støtte, som de normalt 
tilbyder gruppen. Konsekvenserne for dem, der 
stod tilbage på gaden, var potentielt katastrofale. 
Jeg og mange andre var bekymrede - ikke mindst 
fordi en stor del af hjemløsebefolkningen lider 
af dårligt helbred og har ringe mulighed for at 
beskytte sig selv og andre gennem social afstand 
eller isolation. 
 
hurtige, gode og fælles løsninger
Heldigvis varede det ikke længe før flere tilbud 

begyndte at åbne igen. Væresteder og herberger 
tilpassede deres fysiske rammer den aktuelle 

situation eller fandt på andre måder at imø-
dekomme deres målgruppes behov. Bru-

gerforeninger og organisationer indgik 
samarbejder med kommune, region, 
stat samt private aktører, og de løftede 
væsentlige opgaver. Kombinationen 
af offentlig bevågenhed på hjemløse 
borgeres udsatte situation, et politisk 
ønske om at handle på den og en 
fleksibilitet blandt hjemløseaktører 
resulterede i hurtige, gode og fælles 
løsninger flere steder i landet.  
 
Det betød bl.a., at mange hjemløse 

borgere i Danmark selv fandt 
vej eller blev hjulpet ind på 

nødherberg, natcafé 
eller vandrehjem.  
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et tilbageblik på det forgangne år

Udsatte gadesovere blev udenfor
For de mest udsatte gadesovere, som vi 
arbejder med i projekt UDENFOR, var 
situationen en anden. De blev uden-
for. Det er en gruppe mennesker, der 
kæmper med alvorlige psykiske, fysiske 
og sociale problematikker. De lever på 
gaden, fordi de har svært ved at opholde 
sig i egen bolig eller i de rammer, som 
et herberg eller en natcafé tilbyder. Af 
samme årsag var formatet på de overnat-
ningstilbud, som blev stillet til rådighed, 
ikke relevant. 
 
vores gadeplansindsats under corona
I projekt UDENFOR forsøgte vi at få målgrup-
pen indendørs på anden vis. Med midler fra 
regeringens corona-hjælpepakke tilbød gade-
plansmedarbejderne hjemløse gadesovere et 
hotelværelse og – såfremt de takkede ja - tjekke-
de dem ind med det samme. Undervejs og derfra 
fortsatte relationsarbejdet, og gadeplansmedar-
bejderne sørgede for, at opholdet blev fulgt op 
med massiv social støtte.
 
Erfaringerne fra tiltaget har været overraskende 
positive og peger på, at denne indsats virker for 
vores målgruppe. Derfor fortsætter indsatsen, 
og jeg håber, at vi på sigt kan videreudvikle og 
benytte den som en fast metode i vores arbejde. 
Vi kalder indsatsen ’housing first på hotel’, fordi 
tilgangen ligesom den evidensbaserede metode 
Housing First kombinerer en straks-boligløsning 
med social støtte. 
 
Sideløbende med arbejdet omkring hotelophold 
er vores gadeplansindsats forsat som hidtil. 
Gadeplansmedarbejderne har taget ekstra 

forbehold, båret mundbind, sprittet af og draget 
omsorg for målgruppen med afstand. Men ker-
neopgaven, det opsøgende og udgående gade-
plans- og relationsarbejde for at nå samfundets 
særligt sårbare, har altså bestået. 
Det samme gør sig gældende for Den Mobile 
Café, der alle hverdagsaftener bringer et varmt 
og nærende måltid mad ud til mennesker, der 
lever i hjemløshed. Hjulene holdes kørende af 
en loyal og dedikeret frivilliggruppe, som ikke 
kun serverer maden, men også yder Den Mobile 
Cafés vigtigste indsats: relationen - i form af et 
lyttende øre, en samtale og et fælles grin. Takket 
være de frivillige, som har holdt hovedet koldt 
og fastholdt deres opbakning trods skiftende 
smittereducerende tiltag, har bilen kørt stabilt 
gennem hele 2020. 
 
Smittekæder blandt hjemløse borgere
Mens overraskende få hjemløse borgere blev 
registreret smittet med COVID19 i foråret, 
blev de frygtede smittekæder blandt hjemløse 
borgere en realitet under anden bølge, og særligt 

selv under en global pandemi, 
som har slået kløerne i alle sam-
fundslag og gjort virusbekæmpelse 
til et fælles mål og en fælles ind-
sats, er der en gruppe mennesker i 
vores samfund som - igen - falder 
uden for kategori.
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Der har været kort vej fra 
idé til handling og et ønske 
om at nå i mål - Og det har 
virket. Det fortæller mig, at 
vi er i stand til at være ambi-
tiøse og at vi kan nedbringe 
hjemløsheden i Danmark hvis 
vi står sammen og handler.    



13

væresteder og botilbud i Københavnsområdet har 
været hårdt ramt. Projekt UDENFORs gadeplans-
medarbejdere har på den baggrund været særligt 
optaget af, hvordan de passer på de psykisk syge 
gadesovere, som ikke har overskud til at bekymre 
sig om pandemien, som ikke frygter eller forhol-
der sig til sygdommen eller som er afvisende over 
for både coronatest og -vaccine. 
 
Projekt UDENFOR kan og vil ikke tvinge 
mennesker til test, i isolation eller under sprøj-
ten. Men vi bekymrer os for smittekæder og 
COVID19-sygdomsforløb blandt de hjemløse 
gadesovere - ikke mindst bekymrer vi os for, om 
de vil bede om hjælp, hvis behovet bliver akut. 
 
ET SAMFUNDSPROBLEM DER RÆKKER FORBI CORONA
Gadesoverne er forpinte af psykisk sygdom, de 
har komplekse støttebehov, bliver ældre og ældre 
og har lang vej ud af hjemløshed. Og ja, så er det 
en gruppe som er i vækst og har været det de 
seneste 10 år. Det er også bekymrende.  
 
Til hverdag er de uden for sundhedssystemet, 
hvorfor de ikke får den behandling, de har brug 
for. De er uden for det sociale system med spora-
disk eller ingen kontakt til myndighederne; ingen 
der kommer og taler med dem, spørger hvordan 
de har det eller hjælper dem indenfor. Og med 
”dark design” i det urbane landskab og en krimi-
naliserende lovgivning, der skubber, skræmmer 
og straffer dem ud og væk fra byens rum, er de 
forvist til samfundets afkroge og skjulesteder. 
 
Vi ser dem iført krøllede og beskidte mundbind. 
Uværdigt? Absolut. Men slidte mundbind er blot 
et symbol på hjemløse gadesoveres generelle ud-
stødelse i samfundet. Her får de i høj grad lov at 
isolere sig, gro fast og leve en kummerlig tilværel-
se på gaden; alene og udsatte – også, men bestemt 
ikke kun, når de bliver syge.  
 
Det er et samfundsproblem, som interagerer med 
den globale pandemi, men rækker langt forbi 

corona. Som en af vores gadeplansmedarbejde-
re udtrykte det for nylig: ”Hvis ikke engang en 
pandemi kan ryste dig i din grundvold, så har du 
det ikke godt”. 
 
Det seneste år har blotlagt, at selv under en 
global pandemi, som har slået kløerne i alle 
samfundslag og gjort virusbekæmpelse til et 
fælles mål og indsats, er der en gruppe menne-
sker i vores samfund, som - igen - falder uden 
for kategori.
 
Det bekræfter mig i, at projekt UDENFOR stadig 
er relevant den dag i dag. At den lidelse, uret og 
et samfund, der bare lod stå til, som organisa-
tionens stifter og min mentor Preben Brandt så 
for over tyve år siden, og insisterede på at gøre 
noget ved, stadig må gøres opmærksom på og 
bekæmpes.  
 
En ny strategi til bekæmpelse af hjemløshed?
Jeg tillader mig dog at være håbefuld, når jeg ser 
ind i 2021. Det forgangne år har været slidsomt, 
men vi skal huske, vi skal fortælle og vi skal lære 
af de gode erfaringer. Vi har set lokale, regionale 
og nationale aktører på hjemløseområdet arbej-
de sammen på kryds og tværs for at skabe reelle 
løsninger på konkrete problemstillinger. Der har 
været kort vej fra idé til handling og et ønske om 
at nå i mål - og det har virket. Det fortæller mig, 
at vi er i stand til at være ambitiøse og at vi kan 
nedbringe hjemløsheden i Danmark hvis vi står 
sammen og handler.    
 
2021 er året, hvor Social- og ældreminister 
Astrid Krag har bebudet en ny handlingsplan for 
bekæmpelsen af hjemløshed med Housing First 
som det bærende princip. projekt UDENFOR 
påtager sig gerne opgaven med at sikre, at det 
ikke kun er de hjemløse borgere som har en rela-
tivt hurtig vej ud af hjemløshed, der tages højde 
for, men at de særligt sårbare gadesovere gives en 
særlig opmærksomhed i en fremtidig strategi. 
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gadeplans-
arbejde 

2020



16



17

projekt UDENFORs arbejde på gadeplan er rettet mod bor-
gere, der udover hjemløshed kæmper med flere komplekse 
problemer, som lever på gaden, og som ikke modtager den 
hjælp eller behandling, de burde få eller har ret til ifølge dansk 
lovgivning og internationale konventioner.

projekt UDENFORs arbejde på gaden spænder over en vifte 
af aktiviteter, herunder opsøgende og udgående gadeplansar-
bejde, madudlevering i Den Mobile Café og en række eksperi-
menterende projekter. 
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Det kræver både tid og tålmodighed at 
få indgående kendskab til byens geografi, 
puls, hjørner, kroge og vigtigst: de menne-
sker, som bor og lever derude. Når vi går 
på gaden, observerer vi liv, adfærd, ten-
denser, udvikling og gode gemmesteder.

I 2020 arrangerede projekt UDENFOR to 
”nattetællinger”. Organisationens medar-
bejdere gik på gaden mellem kl. 01.00 og 
kl. 05.00 for at danne sig et overblik over 
omfanget af gadehjemløsheden og for at 
opretholde en forståelse af hvem, der sover 
ude og hvilke forhold de sover under. I 
parkeringshuse, på legepladser, mellem 
parkerede cykler, i porte og på stationer, 
fandt vi hhv. 35 (februar) og 39 (septem-
ber) hjemløse borgere, der sov på gaden. 

I projekt UDENFOR er vi stærkt bekym-
rede over den udvikling, vi har registreret 
ved vores nattetællinger de senere år.  Ga-
desoverne gemmer sig, og de sover i højere 
grad end tidligere alene. 

Adfærdsændringen hænger unægteligt 
sammen med frygten for at blive sigtet 
af politiet for at opholde sig i en såkaldt 
’utryghedsskabende’ - og dermed ulovlig 
- lejr: et nyere politisk koncept, som helt 
paradoksalt skaber utryghed af dimensi-
oner. 

Hvis man bliver overfaldet, syg eller ramt 
af ensomhed, er det ikke godt at være 
alene eller i skjul.

 nattetællinger i 2020
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projekt UDENFOR arbejder for at nå hjemløse borgere, der ikke kan få den hjælp, 
de har behov for i de etablerede systemer, eller af forskellige årsager ikke selv opsøger 
den. Derfor tager vores gadeplansarbejde som oftest udgangspunkt i en opsøgende 
indsats, hvor det er os, der kommer til borgerne på gaden, og ikke omvendt.

Det opsøgende gadeplansarbejde foregår primært til fods, i det offentlige rum og på 
forskellige tidspunkter af døgnet. Vi færdes på byens fortove, ved togstationer, på 
pladser og biblioteker, i parker, gyder, baggårde, trappeopgange, buskadser og kirker 
- ligesom dem vi vil nå. 

Møder vi en person, som vi bliver bekymrede for, fortsætter arbejdet hen imod at 
skabe kontakt og afklare støttebehovet. Vi respekterer, hvis vedkommende, vi opsø-
ger, ikke ønsker at tale med os eller på anden måde afviser os. Får vi et nej tak, kom-
mer vi igen en anden dag. Mange af de mennesker, vi møder på gaden, har utallige 
oplevelser af svigt med i bagagen, og derfor kræver det ofte langmodighed at få lov til 
at yde den nødvendige hjælp. 

Den gode relation er i centrum for alt vores arbejde. Vi gør, hvad der skal til for at 
opbygge tillid og tryghed, så borgeren over for os får mod på at give udtryk for sine 
ønsker for fremtiden. Det kan være ønsket om at få et telt, en sovepose, et måltid 
mad eller at komme til tandlæge. Det kan være ønsket om at genskabe kontakt med 
en datter eller en gammel ven. Det kan være ønsket om at komme indenfor og sove, 
at få en lejlighed, at finde et job eller at komme tilbage til et eventuelt hjemland. Vi 
stiller os til rådighed, hjælper med udgangspunkt i den specifikke borgers behov og 
stiller ikke betingelser. Til en start arbejder vi typisk på at reducere skader, som livet 
på gaden har forårsaget og vi forsøger at skabe en stabilitet i tilværelsen, som gør 
det muligt for borgeren at skifte fokus fra kortsigtede overlevelsesstrategier til mere 
langsigtede planer for livet.  

Vi bygger også bro til relevante tilbud for den enkelte. Det kan være tilbud fra vores 
egne aktiviteter, det kan være eksterne tilbud, fx natcaféer og herberger og det kan 
være sagsbehandlere i kommunen eller sundhedssystemet. Vi agerer ofte bindeled, 
når forskellige systemer skal tale sammen. 

projekt UDENFORs Opsøgende og udgående gadeplansarbejde



20



21

Foto: MONSTRUM

”Jeg er nødt til at være synlig, opmærksom og 
opsøgende. Jeg er nødt til at være til stede i 
gadebilledet. Det var jeg før, det er jeg nu, og 
det vil jeg også være post-corona. Ligesom de 
gadesovere, som vi prøver at hjælpe, er vi altid 
derude”.
- Per Glad Fuglsbjerg, gadeplansmedarbejder i projekt UDENFOR på tiende år



22

Hvor er det lige man går hen, når man som hjemløs 
borger står foran skærmen på Københavns Hoved-
banegård og ser statsministeren tale til nationen med 
det klare budskab ”Gå hjem og bliv inden døre”?

Den 11. marts 2020 lukkede landet ned første gang, 
som følge af coronapandemien. Siden fulgte et år med 
smittereducerende tiltag og restriktioner i det offentli-
ge rum. For projekt UDENFORs gadeplansmedarbej-
dere blev det fra den ene dag til den anden tydeligt, 
at hverdagen havde ændret sig markant. Hvor der før 
var myldrende liv, lå gaderne så godt som øde hen.

Samtaler om corona fyldte meget mellem gadeplans-
medarbejderne og målgruppen i 2020. Det var ikke 
frygten for selve sygdommen, der bekymrede byens 
gadesovere eller var besværlig i deres liv, men alle de 
problematikker, som kom i kølvandet. 

Coronakrisen medførte lukning af kirker, bibliote-
ker, sportshaller og caféer, som for hjemløse borgere 
udgør vigtige åndehuller for at få hverdagen til at 
hænge sammen. De er opholdssteder i dårligt vejr. De 
giver adgang til toiletter. De giver mulighed for hvile, 

opladning af telefon og pauser fra et ofte kaotisk liv 
udenfor.

Den reducerede aktivitet i det offentlige rum havde 
desuden den konsekvens for mange hjemløse 
borgere, at deres i forvejen beskedne økonomiske 
grundlag smuldrede - ikke mange købte gademaga-
siner og der var få flasker at samle. 

Især har følelsen af at stå alene tilbage - ved siden 
af resten af samfundet - taget nye dimensioner og 
underbygget modløshed, ensomhed og, for nogle, 
social isolation.

For hver måned der gik, kunne projekt UDENFORs 
gadeplansmarbejdere melde om færre og færre ud-
satte og hjemløse borgere på gaden. Alle der kunne, 
trak sig indenfor.

Tilbage stod de allermest udsatte og dårligst stillede 
gadesovere. De, der er plaget af alvorlig psykisk syg-
dom. De, der ikke har ressourcer til at søge indenfor 
eller tage imod hjælp. De, der år efter år sover på 
gaden. 

Projekt UDENFOR fik i 2020 midler fra regeringens corona-hjælpepakke til støtte af hjemløse borgere un-
der coronakrisen. Midlerne brugte projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere blandt andet på at indloge-
re de mest udsatte gadesovere på hotel. Hotelopholdet skulle fungere som isolationsmulighed og som led i 
en relationsskabende, stabiliserende og afhjælpende indsats i en ekstra hård tid.  

I 2020 blev otte særligt udsatte hjemløse borgere indkvarteret på hotel. Opholdene var af op til 10 ugers 
varighed. På hotellet fik de ro, hvile, mad, en tiltrængt pause fra gadelivet og social støtte fra en gadeplans-
medarbejder. Vi har sjældent oplevet så hurtig en bedring hos borgere i vores målgruppe, som vi gjorde hos 
de gadesovere, vi hjalp på hotel. Alle otte fik nyt overskud til at forholde sig til deres situation, og for nogle af 
borgerne kom opholdet til at fungere som springbræt til en ændret tilværelse med både bolig og beskæftigel-
se. 

Metoden ligner Housing First-tilgangen, der helt basalt handler om at tilbyde mennesker i hjemløshed en 
boligløsning - hurtigt og uden betingelser - og samtidig yde intensiv social støtte målrettet den pågældende 
borgers behov. 

hotel som housing first i 2020

”gå hjem og bliv inden døre” -  2020 var en ensom tid på gaden
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48 Mænd
7 Kvinder

I 2020 har projekt UDENFOR hjlupet omtrent 150 hjemløse borgere med skadesredu-
cerende tiltag, ved eksempelvis at give dem et måltid mad, en sovepose, et liggeun-
derlag, en varm jakke eller et tilbud om  et aflåst skab eller et bad.  

køn

nationalitet
20 danske statsborgere

30 EU-borgere
5  fra øvrige lande

8 mellem 18 og 29 år
21 mellem 30 og 49 år

26 over 50 år
alder

projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere har i løbet af året haft længerevarende 
relations- og støtteforløb med 55 særligt udsatte hjemløse borgere, som har fået 
hjælp til håndterering af akutte problemer og til at komme tættere på et liv i en 
mindre udsat position.
i 2020 har projekt UDENFOR blandt andet: 

Støttet før, under og efter indlæggelser på somatiske og psykiatriske hospitaler
formidlet kontakt til relevante hjælpetilbud for den enkelte 
ageret bisidder i kontakten til kommuner og øvrige offentlige hjælpeinstanser
støttet op om  klagesager
arrangeret ophold på hotel 
Hjulpet med at flytte i mere permenente boligformer

de 55 brugere har fordelt sig således:
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Coronakrisen satte et stort aftryk på gaden i 2020, hvor restriktioner påvirkede mange hjemløse borgeres i 
forvejen vanskelige situation. Ensomhed og bekymringer om et smuldrende eksistensgrundlag var omdrej-
ningspunktet for mange samtaler mellem gadeplansmedarbejdere og brugere. Men selvom året på gaden på 
den måde var usædvanligt, stod meget uændret hen: 

Vi møder fortsat mennesker med svære psykiske lidelser på gaden, som har ringe forudsætninger for at tage vare 
på sig selv. Deres situation vidner om et misforhold mellem deres behov og de hjælpesystemer, der er til rådig-
hed. Psykiske problemer var en problematik hos samtlige af projekt UDENFORs brugere i 2020, som kæmpede 
med alt fra angst og PTSD til svære skizofrenidiagnoser med stemmehøring og paranoide forestillinger.

Vi ser fortsat en høj repræsentation af ældre borgere, der trods flere forsøg på samarbejde med kommunen og 
ophold på herberger, befinder sig som langtidshjemløse på gaden, hvor de efterhånden føler sig allermest hjemme. 

Vi ser fortsat, hvordan et langt liv i hjemløshed tærer på kroppen, og hvordan listen over somatiske lidelser hos 
gadesoverne er lang. Vi har i 2020 været vidne til besværet vejrtrækning, liggesår, voldsskader, diabetes, leverska-
der, mavesmerter, blodig opkast, tremor, hofte- og ledproblemer, fodsvamp, nedgroede negle, hælrevner, ligtorne, 
grå stær, hjerteproblemer og underernæring.

Vi oplever fortsat at borgere, som ikke har et hjem eller et netværk der kan hjælpe dem, bliver udskrevet fra 
somatiske og psykiatriske hospitaler direkte til gaden – indtil næste indlæggelse. 

Vi ser fortsat et højt antal forpinte udenlandske hjemløse, som uden adgang til basal hjælp, går til grunde i 
København.

Vi møder fortsat kvinder, som efter flere år i en udsat position, er i rigtig dårlig forfatning, og som har et be-
grænset antal skærmede tilbud at benytte sig af.

Vi møder fortsat unge mennesker på gaden, ofte med en baggrund som ”systembørn”, der på et tidligt tids-
punkt i livet har mistet troen på, at nogen kan og vil hjælpe dem. 

Igen i år kunne vi altså konstatere, at der er mennesker i vores samfund, som på tværs af alder, køn og nationa-
litet, lever under rigtig barske forhold på gaden. 

TENDENSER PÅ GADEPLAN I 2020
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Mandag til fredag og én lørdag om måneden kører Den Mobile Café en tur rundt i byen. Her bringer 
projekt UDENFORs frivillige et måltid mad, en kop kaffe og andet praktisk, såsom tøj og soveposer, 
ud på gaden til hjemløse borgere, som har svært ved at skaffe sig helt basale fornødenheder på anden 
vis.  Caféen er samtidig et redskab til at skabe kontakt og give omsorg på gaden. projekt UDENFORs 
frivillige udfører vigtigt relationsarbejde, når de kører ud med Den Mobile Café. 

den mobile café

Den Mobile Café stopper fire forskellige steder i byen, så caféens brugere ved, hvor de skal møde op. 
Men der er også  indlagt god tid til, at de frivillige som supplement til den fastlagte rute kan prioritere 
opsøgende kørsel. Det kan være, at de observerer en person i gadebilledet, som de vurderer kun-
ne have godt af et måltid og en snak. Det kan være, at frivillig-dagbogen fra dagen før beskriver en 
borger med et særligt behov. Det kan være, at gadeplansteamet i løbet af dagen har skabt kontakt til en 
borger, som kunne have godt af en sovepose, en jakke eller andet.
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46 frivillige var 
i 2020 tilknyttet
 Den mobile café

Foto: Helga Theilgaard
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Hej Tabita

Jeg kan ikke helt lade være 
med at tænke på ”X”, som var 
styrtet på cykel og havde ta-
get fra med ansigtet og i sær-
deleshed øret. Hans øre var 
meget hævet og jeg har ef-
terfølgende tænkt, at der kan 
gå infektion i det, og han har 
måske ikke helt det bedste 
helbred til at stå imod. Hvad 
gør man i denne situation?

Dbh Kristina

Frivillig i den mobile café
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Hej Kristina

Jeg bliver så glad for jeres 
omsorg for vores brugere – 
tak for din besked og gode 
overvejelser. Jeg videregiver 
beskeden til min kollega 
Christian som kører i aften. 
Så vil han give din bekym-
ring videre til ”X”og opfordre 
ham til at tage kontakt til de 
opsøgende sygeplejersker, 
vi samarbejder med. Vi kan 
også tilbyde ham at ringe til 
dem på hans vegne og vi-
deregive hans nummer, hvis 
han ikke selv kan overskue 
at række ud : ) Jeg håber, du 
tænker det som en brugbar 
løsning. 

Mvh Tabita

gadeplansmedarbejder
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maden i den mobile café

 
Uddrag fra frivilligdagbogen

I 2020 kørte Den Mobile Cafe 250 ture og uddelte 6641 aftensmåltider

Dagens menu: Barbeque-kylling med knuste kartofler 

Hej i stuerne!

29 mødte op og fik mad og kaffe idag. Der var god stemning på alle fire stop. 

”M”, som mødte op på første stop fortalte, at han gerne vil bygge sig en lejr med bræn-
deovn i skoven, hvor det er bedre at sove i weekenden.

”P” efterspurgte varmt tøj. Vi sagde, at der ville blive taget noget med til ham imorgen.

”K” gav os 6 kr., som vi skulle lægge i ”kaffekassen”. Vi prøvede at forklare, at det ikke 
var nødvendigt, men han insisterede og ville gerne bidrage, så der ligger 6 kr. på bordet 
i køkkenet :) 

Generelt stor ros til maden, og brugerne er MEGET taknemmelige for, at vi stadig kø-
rer ud. Mange fortalte, at det er kritisk og at de steder, de plejer at komme er lukket - så 
kæmpe high five til alle jer!

Maden der var tilovers kørte vi til herberget RG60, som blev glade. 
Bilen mangler ikke noget, måske snart noget benzin. 

Hav en dejlig uge. 

Kh, dagens to frivillige

Maden i Den Mobile Café bliver tilberedt af projekt UDENFORs egen kok. Der bliver 
tænkt godt og grundigt over, at maden er mættende og varieret og at måltiderne indehol-
der de næringsstoffer, kroppen har brug for. Derudover skal retterne selvfølgelig smage 
godt. Kokken sørger jævnligt for, at de frivillige også kan uddele morgenmadsposer til 
den følgende dag. Hun tilbereder højtidsretter, når lejligheden byder sig. Og hun supple-
rer med en dessert i ny og næ.

I julen 2020 måtte projekt UDENFOR grundet coronakrisen aflyse det årligt tilbage-
vendende juleaarangement for organisationens brugere. Til gengæld blev der hver dag i 
december skruet op for julelækkerierne i Den Mobile Café.
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PROJEKT  LOCKER ROOM

I en kælder i indre København ligger et lokale med 72 aflåselige skabe, en kaffema-
skine, et cafébord og to stole. ”Projekt Locker Room” tilbyder skabsplads til særligt 
sårbare hjemløse mennesker og kombinerer tilbuddet med mulighed for samvær, 
dialog og støtte fra en tilknyttet socialfaglig medarbejder. 

Opbevaringsskabet er først og fremmest med til at sikre, at hjemløse gadesovere ikke 
skal bekymre sig om at miste vitalt udstyr og vigtige papirer, og at de ikke er nødsa-
get til at slæbe dem med sig overalt. Skabet med personlige ejendele er samtidig en 
åbning til at lære borgerne, der benytter tilbuddet, godt at kende, og til at tage hånd 
om deres individuelle problemer, behov og ønsker.

I 2020 fik Locker Room installeret badefaciliteter og både projekt UDENFOR og 
Hugs & Food, der driver et tilstødende værested og bestyrer begge lokaler, har nu 
mulighed for at tilbyde hjemløse borgere et varmt og afslappende brusebad i rene og 
trygge omgivelser. 

50 hjemløse borgere har i 2020 benyttet sig af muligheden for sikker opbevaring 
af personlige ejendele i Locker Room og brusekabinen har været benyttet over 150 
gange. 28 brogere med et skab i Locker Room har fået hjælp og støtte til andre pro-
blematikker. 

projekt UDENFOR er én ud af flere aktører, der indgår i Københavns Kommu-
nes Transitprogram målrettet udenlandske hjemløse borgere i København. projekt 
UDENFOR arbejder med de migranter, som udover hjemløshed har alvorlige sociale 
problemer kombineret med sindslidelser og/eller et problematisk brug af rusmidler, 
og som lever på gaden i stor risiko for yderligere social deroute. 

projekt UDENFOR tilbyder hjælp til ”transit”, hvis og når den udenlandske borger 
ønsker at ændre sin situation. ”Transit” kan være en rejse fra Danmark til et hjem-
land, men ikke udelukkende. Det kan også være andre bevægelser i retningen mod en 
mindre udsat position, for eksempel fra gaden til bolig.

31 udenlandske hjemløse har i 2020 modtaget hjælp til at ændre deres komplicerede 
situation via en transit. Eksempelvis har vi hjulpet med anskaffelse af personlige papi-
rer, med brobygning og opdyrkning af støttende netværk, med at komme i job, med at 
komme i behandling i hospitalsvæsenet og med at komme indenfor og sove.
42 udenlandske hjemløse har i 2020 modtaget skadesreducerende støtte fra projekt 
UDENFORs gadeplansmedarbejdere (gennem opbevaring af ejendele og tilbud om 
mad, tøj, soveposer mv).

tidsbegrænsede projekter
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PROJEKT  LOCKER ROOM

TRANSIT-
PROGRAMMET

LEVEFÆLLESSKABET

I projekt UDENFOR arbejder vi for at forbedre levevilkårene 
for udstødte hjemløse borgere og for at sikre den enkeltes ret til 
et værdigt liv. Efter mange års arbejde på gadeplan ved vi, at det 
er afgørende for en succesfuld socialfaglig indsats, at hjemløse 
borgere oplever at have indflydelse på eget liv – også i forhold 
til deres boligsituation. På den baggrund igangsatte vi i 2016 et 
nyt projekt: ’Byg UDENFOR’, som skulle afprøve og undersøge 
brugerinddragende boligbyggeri kombineret med social støtte 
som en metode til at hjælpe hjemløse mennesker videre i egen 
bolig. I dag bor 5 tidligere hjemløse i et Levefællesskab i centrum 
af Aarhus i huse, som de selv har være med til at tegne og bygge.

Beboerne har i 2020 levet dør om dør med hinanden og sammen 
skabt et Levefællesskab, hvorfra de har kunnet rykke tættere 
på et liv i en mindre udsat position med udgangspunkt i egne 
ønsker og drømme. 

Projektet blev med udgangen af 2020 forankret hos Aarhus Kom-
mune, hvor det skal være en del af kommunens sociale initiativer. 

Du kan læse mere om projektet på de næste sider og i rapporten 
’UDENFOR i Aarhus” på udenfor.dk
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I Aarhus bor fem borgere, som før var hjemløse, i huse som de 
selv har været med til at tegne og bygge.

Et hus er holdt i gule og blå nuancer fordi personen, der byggede 
huset, holdt meget af fodboldholdet Brøndby. Et andet hus har 
en tagterrasse, fordi beboeren ønskede at bevare muligheden for 
at sove under åben himmel. Et tredje hus har flere små, højtsid-
dende vinduer, der skaber en tilbagetrukket hulestemning, som 
beboeren finder tryg.

unikke huse i levefællesskabet

Foto: MONSTRUM
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Afslutningen på år 2020 blev også afslutningen på 
projekt UDENFORs fireårige arbejde med brugerind-
dragende boligbyggeri for og med udsatte hjemløse 
borgere i Aarhus: Først i projektet ’Byg UDENFOR’, 
hvor hjemløse borgere var med til at tegne og bygge 
små og fleksible boliger, og siden i ’Levefællesskabet’, 
hvor seks borgere etablerede hjem i de huse, de selv 
havde været med til at opføre.

I 2020 kom en forankringsaftale endeligt i hus og Le-
vefællesskabet er med udgangen af året overdraget til 
Aarhus Kommune. Beboerne kan derfor blive boende 
i de huse og det fællesskab, de har opbygget gennem 
årene, og er sikret fortsat social støtte. I eget hus og 
hjem har beboerne kunnet tage hul på et mere stabilt 
liv med nye ønsker og drømme for fremtiden. 

Et fælles projekt
Byg UDENFOR og Levefællesskabet er lykkes med at 
skabe boliger og hjem til mennesker i hjemløshed ved 
at forene sociale aktører, private aktører, kommunale 
aktører og vigtigst: målgruppen selv.  

Mens projekt UDENFOR har varetaget den socialfag-
lige indsats, har henholdsvis Arkitekter Uden Grænser 
og MONSTRUM sørget for, at projekterne kom i mål 
med i alt seks huse på hver 16,5 kvm, som er visio-
nære, flotte at se på, og lige så forskellige i udtryk og 
indretning, som de mennesker, der har bygget dem. 

En fællesskabspris og to arkitekturpriser
Byg UDENFOR og Levefællesskabet har i årenes løb 
modtaget flere priser.
I 2018 vandt MONSTRUM den internationale pris 
’IDA (The International Design Award) - Guld og 
bronze’ i arkitekturkategorierne: ’Mobile Homes’ og 
’Conceptual’ for deres bidrag til projektet. 
I 2019 vandt Levefællesskabet ’Fællesskabsprisen’ for 
arbejdet med at skabe fællesskab blandt udsatte hjem-
løse borgere i Aarhus.
Og i 2020 vandt Arkitekter uden Grænser og projekt 
UDENFOR Stadsarkitektens særpris for midlertidig 
arkitektur. 

To projekter med udfordringer og ny læring
Bag de prisvindende resultater ligger fire år med 
både succeshistorier, unikke erfaringer og store 
menneskelige og organisatoriske udfordringer. Pro-
jekternes eksperimenterende karakter førte både ny 
læring og turbulens med sig. 
Projektdeltagerne har ikke bare skullet omstille 
sig fra et liv på gaden til et liv i bolig. De har også 
gennem hele processen - indtil en forankringsaftale 
kom på plads - måttet forholde sig til usikkerheden 
omkring, hvad der i sidste ende ville ske med dem 
og deres huse. Trods turbulens og udfordringer har 
projekterne skabt ejerskab, tilhørsforhold og fælles-
skab blandt udsatte borgere, og fem mennesker, der 
har haft svært ved at føle sig hjemme i vores sam-
fund, har skabt sig et liv i en mindre udsat position 
- i ejet selvbygget hjem. 

Projekt UDENFOR ønsker Levefællesskabet og 
beboerne alt det bedste fremover.

prisbelønnet projekt er overdraget til aarhus kommune

I rapporten ’udenfor i aarhus’ kan Du læse mere 
om processen fra idé til indflytning i de færdige 
huse, om komplikationerne undervejs, om bru-
gerinddragelse og om selvbestemmelse som en 
præmis for at gøre en bolig til et hjem.
Rapporten kan findes på udenfor.dk eller rekvi-
reres ved henvendelse til projekt UDENFOR.  
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prisbelønnet projekt er overdraget til aarhus kommune

i 2020 vandt Arkitekter uden Grænser og projekt UDENFOR 
Stadsarkitektens særpris for midlertidig arkitektur. 

Foto: Kim Pretzmann



38

En kold og regnfuld aften i januar 2011 møder jeg en ung, polsk mand på Rådhuspladsen i 
København. Den unge mand ser hærget ud – grå i huden og tynd. Han taler med sig selv, og 
går i cirkler. Det ser mærkeligt ud. Jeg tager kontakt, og det viser sig, at manden ikke har spist 
eller drukket i flere dage. Når man går i så lang tid uden mad og drikke, kan man godt få det så 
dårligt, at man virker skør. Jeg går i kiosken og køber ham en sandwich og en flaske vand. Han 
tager imod, men er skeptisk.

Han er skeptisk i lang tid, og jeg oplever, at det er svært at vise ham, at jeg ikke har bagtan-
ker og bare godt vil hjælpe ham. Han er tydeligvis ikke vant til at blive mødt på den måde og 
undrer sig over, hvad jeg er ude på. Han lader ikke til at forstå konceptet med en socialarbejder, 
der vil ham det godt. Han er blid og rar at være sammen med, men jeg fornemmer også en vis 
distance. Det skal senere gå op for mig, at den unge mand har oplevet så meget stigmatisering, 
svigt og straf i sit liv, både fra familiemedlemmer, socialarbejdere og andre professionelle, at 
han har lært at holde andre mennesker i udstrakt arm.
 
Jeg fortsætter med at opsøge ham på gaden. Han åbner sig stille og roligt mere op og fortæl-
ler mig om sit liv. Han hedder Fabio, og bag ham ligger en historie, som jeg har hørt utallige 
variationer af i mit arbejde med mennesker i hjemløshed; det er et liv med flere anbringelser på 
børnehjem og en familie med vold og misbrug.

Over de næste måneder bliver jeg vidne til en hurtig og kraftig social deroute. Den unge mand 
kan med sin polske baggrund ikke komme ind på byens herberger eller natcaféer. Han sover 
i en parkeringskælder, hvor han har fundet en gammel ulåst bil, og han udvikler inden længe 
et massivt alkoholforbrug. Han finder ud af at hælde håndsprit gennem et stykke brød for 
dermed at opnå alkoholens effekt men samtidig mindske de uønskede bivirkninger af at drikke 
håndspritten.

Jeg hjælper ham så godt jeg kan; jeg sørger for, at han får noget at spise, tøj og udstyr til at klare 
sig udenfor. Jeg giver ham omsorg og accept. Vi spiller skak i bilen i parkeringskælderen. I 
Polen lærer man at spille skak i skolen, så selv når Fabio har en promille så høj, at han ikke kan 
gå på sine ben, vinder han over mig.

Efter nogle måneder bliver han alvorligt syg. Det er hårdt at se et kærligt menneske, som egent-
lig gerne vil have det bedre, gå til grunde. Jeg får ham indlagt på hospitalet, hvor han kan få 
akut behandling inden han udskrives til gaden igen. Et langt bekendtskab har taget sin start, og 
jeg overværer, hvordan Fabio må tilbringe en barsk tilværelse i Danmark, udstødt og overladt 
til sig selv af myndighederne. Det er enormt smertefuldt, men de gode oplevelser og små sejre, 
vi har og skaber sammen, bekræfter samtidig, at det lange, seje, tålmodige relationsarbejde 
bærer frugt i sidste ende.

Beretning fra en gadeplansmedarbejder: Fabios deroute
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 udenlandske hjemølse kan fortsat få hjælp til transit

I 2020 blev Københavns Kommunes Transitpro-
gram, som ellers var blevet sparet væk ved udgan-
gen af 2019, genoptaget. En beslutning vi i projekt 
UDENFOR finder både rigtig og vigtig. 

Fabio er én af de mange udsatte hjemløse migran-
ter, som projekt UDENFOR har mødt og hjulpet 
de senere år. Mødet med blandt andre denne unge 
mand blev grundlæggende for vores arbejde i Tran-
sitprogrammet i dag. Fabio levede seks år på gaden 
i København. Her udfoldende en barsk tilværelse 
sig, hvor adskillige indlæggelser, et højt forbrug af 
alkohol og amfetamin, 
psykoser og alvorlige 
skader på lever, nyrer, 
krop og sjæl betød, 
at han i peroder var 
døden nær. Hvis Fabio 
tilbage i 2011 var 
blevet mødt med om-
sorg og et ønske om 
at forstå hans person 
og de problemer, der 
plagede ham, og hvis 
han samtidig havde 
fået en stabiliserende 
indsats og hjælp til 
at komme videre, 
kunne den voldsomme 
deroute måske have været undgået. De udenlandske 
hjemløse får det ikke bedre eller forsvinder af ikke 
at få den hjælp, de har behov for. Tværtimod.

Det er over ti år siden, at projekt UDENFORs gade-
plansmedarbejdere begyndte at registrere en ny og 
voksende gruppe af sårbare, udenlandske borgere på 
gaden. Derfor startede vi i 2010  ’Udeliggerprojek-
tet’. I tre år hjalp Udeliggerprojektet de mest sårbare 
migranter, som med tiden kun fik det dårligere på 
gaden i København. På det tidspunkt var der ingen 
øvrig hjælp at hente for de hjemløse migranter i 
byen.

Ved projektets afslutning offentliggjorde projekt 
UDENFOR en række anbefalinger til foranstalt-
ninger, som blandt andet skulle sikre målgruppen 
adgang til basal hjælp, overnatningstilbud, rådgiv-

ning og muligheden for en tryg og god hjemrejse. 
Herefter - I 2015 - blev Københavns Kommunes 
Transitprogram en realitet. Programmet, hvor både 
kommunale og private sociale aktører, heriblandt 
projekt UDENFOR, tilbyder støtte til målgruppen, 
har siden haft en betydelig effekt på omfanget af 
udenlandske gadesovere i byrummet.

Efter Fabios eget ønske, hjalp vi ham i 2016 til en 
by i Polen, hvor vi havde sørget for en aftale med et 
herberg, et behandlingssted og en psykiater. Siden 
har vi ikke set Fabio på gaden i København.

Vi erfarede tidligt i Udeligger-
projektet, at en billet hjem, hvis 
tilbuddet stod alene, i langt de 
fleste tilfælde resulterede i, at vi 
kort tid efter så den pågældende 
borger på gaden i København 
igen. Derimod førte en velfor-
beredt og faseinddelt hjemrejse 
gode resultater med sig. 

Der er sket forbedringer på 
hjemløseområdet, siden vi først 
mødte Fabio i Udeliggerpro-
jektet for 10 år siden. Der er 
først og fremmest kommet en 
større anerkendelse af, at de 

udenlandske hjemløse borgere ofte lever et fastlåst 
og kaotisk liv på gaden i København. Samarbejdet 
mellem kommunen og private organisationer er 
styrket og eksempelvis har udenlandske EU-bor-
gere i Danmark i dag mulighed for at overnatte på 
natcaféer, ligesom de kan få et måltid mad, råd og 
vejledning og hjælp til at rejse hjem. 

Men hjælpen til de udenlandske hjemløse er ude-
lukkende skadesreducerende, og uden CPR-num-
mer kan de fx ikke få en herbergsplads, ligesom de 
kun kan få akut behandling i hospitalsvæsnet. 

projekt UDENFOR har i 10 år advokeret for bedre 
rettigheder og muligheder for udenlandske hjem-
løse i Danmark, og vi ser frem til et fortsat godt 
samarbejde i Transitprogrammet.

 

Sammen med andre aktører i programmet 

pressede projekt UDENFOR i 2020 på for en 

fortsættelse af Transitprogrammet, som 

i 2019 var blevet taget af budgettet. Det 

gjorde vi bl.a. til et ”transitpuljemøde” 

på Københavns Rådhus i Januar 2020, som 

anskueliggjorde de forventede og bekym-

rende konsekvenser af en lukning. 
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indsamling og 
formidling 
af viden 

2020
41
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projekt UDENFOR arbejder for at sætte gadehjemløshed på 
dagsordenen. Vi bidrager til - og deler forskningsbaseret vi-
den. Vi afdækker og problematiserer udstødende faktorer i det 
danske samfund, som er medvirkende til, at mennesker havner 
i hjemløshed. Vi synliggør forholdene for landets gadesovere, 
og vi formidler viden om forebyggelse og metoder, der kan 
forbedre deres situation.

Vores formidling sker gennem oplæg og undervisning, via ud-
givelser, indlæg og artikler på egne platforme, samt i eksterne 
medier, i forbindelse med aktioner og events, når vi deltager i 
faglige netværk og når vi udtaler os til pressen.
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27. maj 2020  
 
Høring vedrørende nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed  

projekt UDENFOR takker Socialstyrelsen for muligheden for at afgive høringssvar om de nationale 

retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed. Retningslinjerne sigter mod at give kommuner og andre 

aktører et fælles grundlag for arbejdet med hjemløshed, og de beskrives som et redskab i 

tilrettelæggelsen af indsatsen.  
projekt UDENFOR anser det som positivt, at Socialstyrelsen med dette dokument har anlagt et 

nuanceret perspektiv på hjemløshed, som afspejler, at der er indhentet viden fra den aktuelle 

forskning og praksis på området. Retningslinjerne beskriver en dynamisk forståelse af hjemløshed, 

og at der både er individuelle, relationelle, systemiske og strukturelle forhold, som i et samspil 

påvirker, marginaliserer og udstøder borgere i et samfund. Det er godt, da dette standpunkt fordrer 

en helhedsorienteret og derved tværsektoriel tilgang til hjemløshed. 

 

Housing First 
Vi hilser det velkomment, at man med de nationale retningslinjer ønsker at udbrede Housing First-

tilgangen. I projekt UDENFOR er vi tilhængere af Housing First, da det er dokumenteret, at strategien 

er en velegnet metode til at få hjemløse borgere ud af hjemløshed. Men en implementering af Housing 

First nødvendiggør væsentlige, strukturelle ændringer og forudsætter, at flere sektorer arbejder 

sammen for at nå dette mål. 
Vi finder det derfor generelt beklageligt, at den danske indsats mod hjemløshed udelukkende udvikles 

og formuleres i Social- og Indenrigsministeriets regi. Boligministeriet må inddrages fra start for at 

sikre, at den danske boligmasse udvikles strategisk, så billige, varige og mangfoldige typer af boliger 

kan benyttes i indsatsen. Ligeledes må Sundheds- og Ældreministeriet involveres for at garantere, at 

mennesker i risikofyldte overgange ved somatiske eller psykiatriske indlæggelser får den 

tilstrækkelige hjælp, og at ældre borgere med omfattende plejebehov henvises til rette plejecentre. 

Også Justitsministeriet må være med og sørge for, at vi ikke kriminaliserer hjemløshed, gennem bl.a. 

zone- og lejrforbud og den såkaldte tiggerlovgivning, men derimod gør op med den nuværende 

straftilgang til hjemløse borgere. Flere parter bør sidde med ved bordet som ansvarshavende aktører 

for at sikre, at en egentlig Housing First tilgang kan realiseres i Danmark på et nationalt plan. 

 
Vi finder det dertil problematisk, at retningslinjerne i udpræget grad sondrer mellem skal og bør i 

forhold til kommunens ageren i forskellige sammenhænge. Housing First kan ikke implementeres på 

baggrund af anvisninger om god praksis på området, eller hvordan eksisterende lovgivning spiller 

sammen med disse anvisninger. Det er derimod nødvendigt med en konkret og forpligtende 

handleplan, hvor indsatsen ikke beror på kommunale myndigheders budgetter, ressourcer eller 

mavefornemmelser. I deres nuværende form, bliver konsekvensen af de nationale retningslinjer 

desværre, at ansvaret for en god indsats på hjemløseområdet pålægges de enkelte kommuner. 

 
Set i lyset af, at de nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed vil udbrede Housing First, 

opfatter vi det som uambitiøst, at der ingen steder står angivet, at hjemløse borgere i starten af en 
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Høring vedrørende nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed  

projekt UDENFOR takker Socialstyrelsen for muligheden for at afgive høringssvar om de nationale 

retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed. Retningslinjerne sigter mod at give kommuner og andre 

aktører et fælles grundlag for arbejdet med hjemløshed, og de beskrives som et redskab i 

tilrettelæggelsen af indsatsen.  
projekt UDENFOR anser det som positivt, at Socialstyrelsen med dette dokument har anlagt et 

nuanceret perspektiv på hjemløshed, som afspejler, at der er indhentet viden fra den aktuelle 

forskning og praksis på området. Retningslinjerne beskriver en dynamisk forståelse af hjemløshed, 

og at der både er individuelle, relationelle, systemiske og strukturelle forhold, som i et samspil 

påvirker, marginaliserer og udstøder borgere i et samfund. Det er godt, da dette standpunkt fordrer 

en helhedsorienteret og derved tværsektoriel tilgang til hjemløshed. 

 

Housing First 
Vi hilser det velkomment, at man med de nationale retningslinjer ønsker at udbrede Housing First-

tilgangen. I projekt UDENFOR er vi tilhængere af Housing First, da det er dokumenteret, at strategien 

er en velegnet metode til at få hjemløse borgere ud af hjemløshed. Men en implementering af Housing 

First nødvendiggør væsentlige, strukturelle ændringer og forudsætter, at flere sektorer arbejder 

sammen for at nå dette mål. 
Vi finder det derfor generelt beklageligt, at den danske indsats mod hjemløshed udelukkende udvikles 

og formuleres i Social- og Indenrigsministeriets regi. Boligministeriet må inddrages fra start for at 

sikre, at den danske boligmasse udvikles strategisk, så billige, varige og mangfoldige typer af boliger 

kan benyttes i indsatsen. Ligeledes må Sundheds- og Ældreministeriet involveres for at garantere, at 

mennesker i risikofyldte overgange ved somatiske eller psykiatriske indlæggelser får den 

tilstrækkelige hjælp, og at ældre borgere med omfattende plejebehov henvises til rette plejecentre. 

Også Justitsministeriet må være med og sørge for, at vi ikke kriminaliserer hjemløshed, gennem bl.a. 

zone- og lejrforbud og den såkaldte tiggerlovgivning, men derimod gør op med den nuværende 

straftilgang til hjemløse borgere. Flere parter bør sidde med ved bordet som ansvarshavende aktører 

for at sikre, at en egentlig Housing First tilgang kan realiseres i Danmark på et nationalt plan. 

 
Vi finder det dertil problematisk, at retningslinjerne i udpræget grad sondrer mellem skal og bør i 

forhold til kommunens ageren i forskellige sammenhænge. Housing First kan ikke implementeres på 

baggrund af anvisninger om god praksis på området, eller hvordan eksisterende lovgivning spiller 

sammen med disse anvisninger. Det er derimod nødvendigt med en konkret og forpligtende 

handleplan, hvor indsatsen ikke beror på kommunale myndigheders budgetter, ressourcer eller 

mavefornemmelser. I deres nuværende form, bliver konsekvensen af de nationale retningslinjer 

desværre, at ansvaret for en god indsats på hjemløseområdet pålægges de enkelte kommuner. 

 
Set i lyset af, at de nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed vil udbrede Housing First, 

opfatter vi det som uambitiøst, at der ingen steder står angivet, at hjemløse borgere i starten af en 

Med 21 artikler på udenfor.dk, 4 nyheds-
breve, 10 fremtrædender i ekstern presse, et 
høringssvar, en parallelrapport til FN’s UPR 
og 226 opslag på sociale medier, har projekt 
UDENFOR i 2020 blandt andet advokeret for 
en national hjemløsestrategi, der baserer sig på 
Housing First, gjort opmærksom på konse-
kvenserne af en stigende tendens til brug af 
ekskluderende lovgivning og urbant design, 
samt været med til at sikre et nødvendigt fokus 
på udsatte gadesovere under coronakrisen. 
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I 2020 har projekt UDENFOR 
fået mere end 300 nye følgere 
på Instagram og oplevet det 
største antal nye følgere på 
Facebook med en stigning 
på 637. 

projekt UDENFOR har ved 
udgangen af 2020 1000 sub-
scribers på det kvartalsvise 
nyhedsbrev. 

I 2020 har vi afholdt 23 un-
dervisningssessioner for over 
300 danske såvel som inter-
nationale deltagere i form af 
oplæg, webinarer, interviews og 
byvandringer.

Vi har blandt andet undervist 
om  social marginalisering, 
om hjemløse kvinder, om ’dark 
design’, om sundhed blandt 
udenlandske hjemløse og om 
erfaringer med brugerinddra-
gelse i arbejdet med målgrup-
pen.

Deltagerne i projekt UDEN-
FORs undervisningsaktiviter 
repræsenterer et bredt felt af 
uddannelsesinstitutioner, stu-
derende, praktikere, politikere, 
journalister, virksomheder og 
foreninger.

I december var projekt UDEN-
FOR vært for et ERASMUS+ 
webinar om hjemløse kvinders 
behov og udfordringer. Del-
tagerne kom bl.a. på ”virtuel” 
rundvisning i københavns gader 
og lærte om metoder i arbejdet 
med målgruppen. 

Som led i afslutningen på 
Københavns Kommunes 
Transitprogram delte projekt 
UDENFOR i januar erfaringer 
fra de seneste års arbejde med 
sårbare hjemløse migranter til 
en ’Transitpuljedag’ på Køben-
havns Rådhus.

Transitprogrammet er siden 
genoptaget.
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du kan læse mere om hjemløshed og udstødende 
faktorer på udenfor.dk.

Her kan du også skrive dig op til vores nyheds-
brev og læse mere om, hvordan du booker oplæg 
og undervisning. 

Du kan også følge projekt udenfors arbejde for 
at forbedre forholdene for hjemløse borgere på 
facebook, instagram og twitter @udenfor



48

I 2020 blev projekt UDENFOR samarbejdspart-
ner i et nyt forskningsprojekt, der skal kortlægge 
’dark design’ i Danmark og fremme muligheden 
for dialogskabelse på området. Projekt UDENFOR 
skal bidrage med erfaringer fra det daglige arbejde på 
gaden, hvor vi de senere år har set en stigende tendens 
til social eksklusion i byens rum.
 
projekt UDENFOR inviterede i 2014 til udstilling 
af 40 fotografier, taget af fire 
hjemløse borgere, som med 
et engangskamera var ble-
vet bedt om at dokumentere 
deres hverdag. Der var fotos af 
gader, biblioteker og offentlige 
toiletter, som dannede kulisser 
om de fire borgeres liv. Og så 
var der et billede af en bænk 
med armstøtter, der gjorde det 
umuligt for fotografen at hvile 
sig der, hvor han plejede. 

Sidstnævnte billede under-
støttede projekt UDENFORs 
oplevelse af en udvikling, hvor flere og flere arki-
tektoniske tiltag i det offentlige rum søgte at skubbe 
hjemløse borgere ud af byen. Varmeriste var blevet 
sat på skrå, bænke var blevet fjernet eller afkortet 
og overdækker var blevet afspærret af gitter. Vi har 
siden gjort opmærksom på problematikken.

Den fjendtlige arkitektur i byens rum er i mellemti-
den blevet suppleret af juridiske tiltag, som gennem 
zoneforbud, lejrforbud og tiggerlov direkte krimina-
liserer hjemløse og andre udsatte borgeres overle-

velsesstrategier. Udviklingen er ikke alene ned-
værdigende overfor mennesker i hjemløshed, den 
forringer også  deres i forvejen vanskelige vilkår.

I 2019 udkom bogen ”Mobilities, Mobility Justice 
and Social Justice”, hvori forsker Ole B. Jensen, 
professor ved Aalborg Universitet, bidrog med et 
kapitel, der introducerede den fjendtlige arkitektur 
som ’Dark Design’. 

Med et nyt begreb som rammen 
om en vigtig debat arrangerede 
projekt UDENFOR en række 
byvandringer. Byvandringerne 
og en video med eksempler 
på dark design medførte stor 
mediebevågenhed. Journalister, 
forskere og kunstnere ville un-
dersøge fænomenet yderligere. 

Debatten nåede også ind på 
Københavns Rådhus, og d. 18. 
maj 2020 blev det besluttet af et 
bredt politisk flertal i Køben-

havns Borgerrepræsentation, at man vil fjerne den 
fjendtlige arkitektur i det Københavnske byrum. En 
vigtig beslutning, som projekt UDENFOR vil holde 
dem fast på.

Vi ser frem til samarbejdet om det nye forsknings-
projekt, som blandt andet skal sikre bedre værk-
tøjer til dialogskabelse mellem hjemløse borgere, 
NGO’er, kommuner, ejendomsbesiddere og myn-
digheder - og forhåbentlig bidrage til udviklingen af 
et mere inkluderende byrum. 

dark design: fra observationer på gaden til forskningsprojekt

I 2020 blev projekt UDENFOR samarbejdspartner i et nyt forskningsprojekt, som med støtte fra VELUXFonden 
de næste fire år, skal kortlægge ’Dark Design’ i Danmark og bidrage til dialogskabelse på området. 

Projektet med titlen ”Dark Design: Social eksklusion i byens rum”, er ledet af professor Ole B. Jensen, der 
første gang introducerede projekt UDENFOR for begrebet. 

NYT FORSKNINGSPROJEKT

Tilsammen har design og jura i 
offentlige, urbane rum i Danmark 
haft den konsekvens, at hjemløse 
borgere i stigende grad lægger 
sig alene og trækker derud hvor 
ingen, heller ikke projekt UDEN-
FORs gadeplansmedarbejdere, 
kan se og hjælpe dem. 
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Illustrationer: Arkitekter uden Grænser

dark design: fra observationer på gaden til forskningsprojekt
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internationalt 
arbejde 

2020
51



52



53

Projekt UDENFOR er engageret i flere internationale 
aktiviteter, som bidrager til at erfaringer, metoder og viden 
udveksles på tværs af landegrænser. Formålet er at sikre 
bedre forhold for hjemløse mennesker og på sigt få stoppet 
hjemløshed.
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women and 
homelessness

’Psychologically 
Informed Environments’ 

and ’Trauma Informed 
Care’

Hjemløsesektoren har traditionelt båret præg af, at stør-
stedelen af de mennesker, der befinder sig i situationer, 
som vi definerer som hjemløshed, var mænd. Det betyder, 
at flere tilbud ikke har haft øje for hjemløse kvinders 
kønsspecifikke behov eller for deres særlige veje ind i - og 
ud af - hjemløshed.

Derfor er forskellige organisationer på tværs af Europa 
gået sammen i Erasmus+ projektet “Women and Ho-
melessness”. Projektet, der understøtter international 
udveksling af erfaringer og faglighed, har til formål at gøre 
hjemløsetilbud mere lydhøre overfor kvinders behov.

I 2020 var projekt UDENFOR vært for Erasmus+ projek-
tets første træningsseminar, som grundet coronarestrik-
tioner blev tilrettelagt som et webinar. 50 deltagere fra 7 
lande deltog over to dage, og seminaret afsluttes med en 
tredje webinardag i 2021. 

Mennesker i hjemløshed fortæller ofte om former for psykisk 
og socialt traumatiske oplevelser i løbet af deres liv. Det kan 
både være oplevelser i den tidlige barndom, f.eks. omsorgs-
svigt, eller senere i livet. Faktisk kan hjemløshed være en 
traumatisk oplevelse i sig selv.

Projekt UDENFOR er partner i Erasmus+ projektet “Europe-
an Best Practices in Psychologically Informed Environments 
and Trauma Informed Care”, som løber til december 2021. 
Foruden projekt UDENFOR deltager organisationer fra Portu-
gal, Grækenland, Polen, Spanien, Italien og Belgien.

Gennem undervisning og dialog skal projektet give projekt 
UDENFOR en bedre forståelse for traumers betydning for 
personer i hjemløshed samt bedre forudsætninger for at 
indarbejde ”trauma informed care (TIC)” i arbejdet med 
hjemløse gadesovere.

De deltagende organisationer er alle medlemmer af den 
europæiske paraplyorganisation SMES-Europa (Mental Heath 
and Social Exclusion), som arbejder for at forbedre fysiske, 
mentale og sociale forhold for hjemløse og socialt udstødte på 
tværs af Europa.

tidsbegrænsede projekter
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HOMELESS’s open 
dialogue (hood)

feantsa

Hjemløshed rammer familier, mænd, kvinder, unge, mi-
granter, mennesker med usikre jobs og arbejdende fattige 
(working poor) i hele Europa, som anslås at have 700.000 
hjemløse borgere.

projekt UDENFOR deltager i Erasmus+ projektet 
HOOD, som samler undervisere, rådgivere, terapeuter, 
psykologer, plejekonsulenter, socialantropologer og 
socialarbejdere fra hele Europa til erfaringsudveksling og 
udvikling af metoder, der tager udgangspunkt i, at det er 
nødvendigt at gribe tidligt ind for at undgå, at personer 
går fra akut boligløshed til langtidshjemløshed med 
alvorlig marginalisering og tunge sociale problemer som 
konsekvens.

HOOD-projektet var i 2020 i sin definerende fase. Pro-
jektet skal på den længere bane skabe øget bevidsthed om 
fænomenerne ”ny hjemløshed” og ”risiko for hjemløs-
hed”, det skal skabe øget viden om - og anvendelse af 
- forebyggende foranstaltninger, og det skal skabe nye 
metoder blandt europæiske fagfolk og organisationer.

projekt UDENFORs daglige leder Bo Heide-Jochimsen 
blev d. 4. juni 2020 udpeget som Danmarks repræsentant 
i FEANTSA 2020-2022 og er for samme periode valgt til 
bestyrelsen.

FEANTSA er en europæisk sammenslutning af nationale 
hjemløseorganisationer, som sammen arbejder for at 
bekæmpe hjemløshed i Europa. Den europæiske NGO 
har over 130 medlemsorganisationer fra 30 lande og er 
således en central aktør i forhold til at gå i dialog med og 
lægge pres på beslutningstagere på nationalt, regionalt og 
europæisk niveau. FEANTSA udgør samtidig en vigtig 
platform for vidensdeling, samarbejde og udbredelse af 
aktuel forskning i hjemløshed på tværs af medlemslan-
dene.

Som medlemsorganisation med repræsentantskab vil 
projekt UDENFOR bidrage med erfaringer fra mange 
års arbejde med særligt sårbare hjemløse gadesovere i 
Danmark. Vi vil især have fokus på skæringsfeltet mel-
lem migration og hjemløshed og på de særligt udsatte 
EU-borgere, som rejser mellem europæiske lande og 
lever på gaden uden at få den hjælp, de har brug for og 
ret til – blandt andet på grund af en diskriminerende 
lovgivning.
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organisation 
og økonomi

2020
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Projekt UDENFOR er en ikke-erhvervsdrivende fond, som 
ultimo 2020 er bestående af en bestyrelse på seks medlemmer, 
en daglig leder, 12 ansatte og 40 frivillige. projekt UDENFORs 
aktiviteter er finansieret af offentlige og private midler. Den 
væsentligste del af driften udgøres af en finanslovsbevilling.
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Finansiering
Finanslovsbevillingen på 6.3 mio. kr. er det altovervejende bidrag til projekt UDENFORs drift. Herudover modtog 
organisationen i 2020 fortsat støtte fra Oak Foundation Denmark til videreførelse af ”Levefælleskabet” i Aarhus, 
og fra TrygFonden til videreførelse af ”projekt Locker room”. Socialstyrelsen har bevilliget midler til en ekstra 
COVID19-indsats og PUF-midler til socialt frivilligt arbejde. projekt UDENFOR har desuden modtaget midler fra 
Københavns Kommunes Transitprogram for særligt udsatte EU-borgere. Til det internationale arbejde har organi-
sationen modtaget mindre kostrefusionsbevillinger fra EU-kommissionen til to Erasmus+ projekter. 

projekt UDENFOR har i 2020 modtaget i alt 15 donationer fra fonde, legater og loger samt 325 donationer fra ind-
samlinger på i alt kr. 734.000. Derudover er 10 naturaliedonationer (mad, tøj, soveposer og andre fornødenheder) 
opgjort til kr. 30.000.   

Projekt UDENFOR har i 2020 sagt farvel til flere bestyrelsesmedlemmer, herunder organisationens stif-
ter og mangeårige formand, Preben Brandt. Ligeledes har organisationen sangt velkommen til en række 
nye medlemmer, deriblandt bestyrelsens nye forkvinde Laila Walther. Bestyrelsen ser per. 1. december 
2020 således ud: 

Forkvinde
Laila Walther, direktør i LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Medlemmer
Birthe Povlsen, Medlem af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse og IFSW Executive Comittee
Charlotte Vange Løvstad, lektor i socialt arbejde, Via University College
Jens Elmelund, administrerende direktør i KAB
Lars Benjaminsen, seniorforsker ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Line Barfod, advokat hos Foldschack og Forchhammer og tidligere medlem af Folketinget

Medarbejderobservatør
Kirsten Skovlund Asmussen, kommunikationsmedarbejder i projekt UDENFOR

projekt UDENFORs bestyrelse
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sådan bruger vi pengene

Administrationsomkostninger 
13%

lokaleomkostninger 
13%

autoomkostninger
1%

repræsentations- og rejseomkostninger
1%

direkte projektomkostninger 
78%
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Preben Brandt forlod projekt udenfor i 2020. En organisa-
tion, der beskæftiger sig med samfundets absolut udstødte, 
som han grundlagde, fordi han ikke kunne lade være – en 
hjertesag. Et projekt med skæve vinkler for at nå skæve 
eksistenser og drevet af et ønske om at handle i mødet med 
lidelse og uret. Vi har bedt ham fortælle, hvordan det hele 
begyndte.

man gjorde dem uret

Det var et opkald fra en fortvivlet mor, der for 30 år siden 
første gang fik Preben Brandt på gaden. Hendes 25-årige 
og angiveligt psykisk syge søn havde forladt hjemmet og 
levede på gaden. Men hvor end hun havde henvendt sig i 
det offentlige hjælpesystem, havde hun mødt en lukket dør; 
ingen ville eller kunne tage ud og finde ham. Nu bad hun 
Preben gøre det, og han indvilligede.

”Jeg havde aldrig tænkt tanken, altså det må jeg indrømme, 
jeg havde aldrig skænket det en tanke at gå ud, selvom jeg 
godt vidste, at der var nogen, der sov derude.”

Vi skruer tiden tilbage til København i 1989. Preben 
Brandt, som i en årrække havde arbejdet med hjemløse 
mennesker på herberg, var ansat som psykiater på den 
store, gamle hjemløseinstitution Sundholm. Herberget var, 
dengang som i dag, et sted, hvor mennesker ramt af hjem-
løshed kom og havde korte eller længerevarende ophold. 
Og når man talte om hjemløse, talte man alene om dem, 
som var på herbergerne. Myndighederne og de ansatte 
på hjemløseinstitutionerne vidste, at der var mennesker, 
som levede på gaden uden for herbergerne, men de blev 
overladt til sig selv. De måtte søge hjælp, hvis de ønskede 
den. Preben arbejdede således med de hjemløse inden for 
herbergets fire vægge. Lige indtil den dag, opkaldet kom.

Udstyret med et fotografi gik han på gaden for at finde og 
opsøge kvindens søn. Det var en grænseoverskridende 
opgave uden hjemløseinstitutionens faste og bekvemme 
rammer, roller og procedurer, og i øjeblikke fortrød Preben 
bitterligt, at han havde taget opgaven på sig. Men tid, tål-
modighed og vedholdenhed resulterede i, at han fandt og 
siden fik kontakt til manden.

Han viste sig at være svært psykisk syg, og han sagde ikke 
ét eneste ord til Preben under de første møder. Måneder 

senere begyndte de to at have faste aftaler. Den unge 
mand endte med at flytte ind på pensionatet på Sund-
holm, fik siden en bolig og kom i kontakt med psykiatri-
en. For Preben havde det været en øjenåbnende oplevelse, 
og han var blevet ’bidt’ af at gå på gaden:

”Jeg indså, at jeg fandt en stærk tilfredshed forbundet med 
at gå ud og møde mennesker, som ingen havde tænkt på 
kunne have brug for hjælp, og hvor jeg rent faktisk kunne 
gøre en forskel.”

I årene der kom, brugte han sine ledige aftenstunder på 
at lave opsøgende arbejde på gaden. Især Københavns 
Hovedbanegård og kvarterene omkring udgjorde i starten 
bagtæppet for hans sene ekspeditioner. Det var et sted, 
hvor mange psykisk syge mennesker kom og opholdt sig 
for at få læ og for at se andre mennesker – nogle for at 
lytte til højtalerne, som de mente talte til dem. Preben 
fokuserede på dem, som var mest afvisende for kontakt 
eller som ikke troede på, at der var nogen, som ville give 
dem noget som helst.

Københavns Kommune afviste at lade Preben udføre den 
opsøgende indsats som en del af det arbejde, han var ansat 
til, og han måtte derfor gøre det uden for arbejdstiden. 
Det skabte et professionelt vakuum uden faglig sparring 
eller støtte fra kollegaer, og det bød ham at gå yderst sy-
stematisk til værks, når han gik på gaden, ved at beskrive, 
hvad han observerede og ved at stille sig selv spørgsmål:

”Hvordan kommer man i kontakt med et menneske, som 
i den grad er afvisende? Jeg ville både gerne i kontakt med 
dem men også respektere, at jeg ikke skulle komme med 
en eller anden letkøbt løsning. Hverken indlæggelse på 
hospital, medicin eller den slags. Det jeg ville var at lytte: 
Hvad var det egentlig, de gerne ville?”

Udover bestræbelserne på først og fremmest at lytte, 
omhandlede en anden vigtig metodisk overvejelse det ’at 
tvivle’. I mødet med og relationen til et menneske på ga-
den, der var blevet opgivet af samfundet, oplevede Preben 
undertiden at holde vedkommendes skæbne i sine hænder. 
Og her var tvivlen vigtig, for han kunne ikke vide, hvad 
der skete inde i det andet menneske. Det lå, dengang som 
nu, i tiden, at man let kunne føle sig ukvalificeret, hvis ikke 
man traf en beslutning hurtigt; man skulle være effektiv.

Tak for nu, preben brandt
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Tak for nu, preben brandt

Men det opsøgende gadeplansarbejde handlede ikke om 
effektivitet eller resultater. Preben var ikke optaget af at 
gøre nytte i samfundet, men af at gøre ’det gode’ for det 
konkrete individ.

For Preben var det afgørende at se og møde samfun-
dets udstødte med respekt. Og den tilgang skinner klart 
igennem, når han i dag småleende og lunt beretter om 
de samtaler, morsomheder og mundhuggerier, som fandt 
sted i disse møder og sociale samvær.

Men vi kan og må ikke forveksle de vidunderlige og finur-
lige stunder med en attraktiv livssituation, understreger 
han. De mennesker, han lærte at kende, levede en rå vir-
kelighed; forpint af psykisk sygdom og med begrænsede 
muligheder for at tage sig af sult, kulde, udmattelse, frygt, 
sygdom – og en krop, der led deraf.

Her fandt Preben drivkraften til arbejdet: i lidelsen. Det 
var lidelsen og den krænkelse af basale rettigheder, at 
samfundet bare lod stå til, som han ville gøre noget ved:

”Min opfattelse var, at man gjorde dem uret. De 
fik ikke det, de behøvede. Der var ikke nogen 
interesse for dem. De fik ikke den behand-
ling, de havde brug for. De fik heller ikke 
noget sted at bo. Der kom ikke nogen og 
talte med dem. De var sat helt uden for 
samfundet.”

Kampen mod lidelse og uret, koblet 
med et ønske om at gøre ’det gode’, 
dannede det ideologiske grundlag 
for Preben Brandts foretagende, 
der resulterede i, at han i 1996 
sagde stillingen op som so-
cialoverlæge ved Sundholm i 
Københavns Kommune. I løbet 
af det næste år skabte han for-
udsætningerne for og endelig: 
NGO’en projekt UDENFOR.

Det, der startede som en fri-
villig ildsjæls ideer og praksis, 
ligger i dag til grund for en 
veletableret organisation med 

et stærkt værdisæt og kultur. For organisationens medar-
bejdere gennem tidens løb er det ikke svært at genkende 
Prebens initiale udfordringer og betragtninger i projektets 
nuværende form.  Preben mener selv, at han har været så 
optaget af hans måde at se tingene på, at han har insisteret 
stædigt på den tilgang hele vejen igennem. Derfor er det 
svært at forlade projekt UDENFOR:

”Der må godt ske fornyelser, men grundidéen håber jeg 
bliver ført videre.”

I dag, hvor der er mange aktører på hjemløseområdet og 
flere, som laver gadeplansarbejde, består projekt UDEN-
FORs eksistensberettigelse i måden at arbejde og debattere 
på: At organisationen tør være i opposition til ’etablisse-
mentet’ eller det, man gør almindeligvis.

Derfor håber Preben Brandt, at projekt UDENFOR ikke 
kun bliver udenfor på gaden og møder 

og lytter til dem, projektet handler 
om, men at organisationen 

fortsat også tør være uden 
for ’det gængse’, gøre 

tingene anderledes og 
påtage sig at føre en 

kritisk debat.
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Det er en stærk profil rundet af både praksis-, politisk og 
ledelseserfaring på sundheds- og socialområdet, der fra 
december 2020 har overtaget roret i projekt UDENFORs 
bestyrelse. Vi har talt med Laila om den opgave, der venter 
forude.

”Jeg trives bedst i den gode sags tjeneste” fortæller Laila 
Walther med et glimt i øjet og tilføjer, at hun betragter det 
som et privilegie at være blevet medansvarlig for projekt 
UDENFOR, der sørger for at en gruppe af de mest udsatte 
borgere i Danmark får hjælp. Helt tilbage fra gymnasieti-
den har hun været engageret i frivilligt arbejde og i ’at gøre 
noget’.

Laila Walther, som er uddannet socialrådgiver, har haft le-
dende poster i Dansk Socialrådgiverforening, Københavns 
Kommune og Kræftens Bekæmpelse. I dag er hun direktør 
i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, 
som hun sammen med sine medarbejdere har styret ud af 
en dyb krise.

For Laila er det en ære at blive valgt til posten som for-
kvinde i projekt UDENFORs bestyrelse – en opgave, hun 
stiller sig ydmyg overfor:

”Jeg har meget stor respekt for det arbejde, som med-
arbejderne i projekt UDENFOR udfører for at hjælpe 
målgruppen. Det er f.eks. den tålmodighed, som 
arbejdet med psykisk syge gadesovere kræver samt 
organisationens humanistiske tilgang, som insiste-
rer på det enkelte menneskes ret til et værdigt liv.”

Laila Walthers ambition er, at organisationen 
bliver ved med at være på forkant med sam-
fundsudviklingen: ”Målgruppen vil hele tiden 
flytte sig, og det er vigtigt, at vi hele tiden følger 
med og peger på huller i velfærdssamfundet.”

projekt UDENFORs stifter og tidligere 
bestyrelsesformand Preben Brandts håb om 
at organisationen tør forblive ’udenfor’ giver 

derfor rigtig god mening for Laila Walther, som er klar til 
at tage stafetten videre:

”Vi må aldrig blive til et projekt indenfor. Der bliver nødt 
til at være nogen, som stiller sig ved siden af de allermest 
udsatte borgere; som oversætter deres vilkår og samtidig 
gør noget ved dem.”

Laila Walther ser frem til at bruge sin bestyrelses- og ledel-
seserfaring til at sikre, at projekt UDENFORs medarbejde-
re er trygge og trives, så de har det bedste udgangspunkt 
for at kunne udføre det vigtige arbejde.

Laila Walther er ny forkvinde i projekt UDENFORs bestyrelse
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Laila Walther er ny forkvinde i projekt UDENFORs bestyrelse

”der er nødt til at 
være nogen, som 
stiller sig ved siden 
af de allermest ud-
satte borgere og som 
samtidig gør noget 
ved deres vilkår”
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Find os

Støt os

følg os

projekt udenfor
ravnsborggade 2-4, 3. sal
2200 København N
Telefon 33 42 76 00
Mail: info@udenfor.dk

www.udenfor.dk

Facebook
Instagram
LINKEDIN
twitter
@udenfor

nyhedsbrev: tilmeld dig på udenfor.dk

MOBILEPAY: 345 203
START DIN EGEN INDSAMLING: projekt.udenfor.dk
FLERE STØTTEMULIGHEDER: UDENFOR.DK/STØT
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TAK TIL alle der har været med til at  gøre projekt UDENFORs arbejde muligt i 2020.

tak til de frivillige i den mobile café, der i al slags vejr, og på trods af coronaepidemien, har 
bragt mad ud på gaden til dem, der trænger.

Tak til de mange privatpersoner, der i løbet af året har skænket små og større bidrag til vores 
indsats på gaden.

Tak til samarbejdspartnere, fonde, og virksomheder, der har stillet økonomi, naturalier, viden 
og faglighed til rådighed og har medvirket til realiseringen af aktiviteter og projekter, der 
tilgodeser de dårligst stillede på gaden.

aarhus kommune 
Arkitekter Uden Grænser

amgen
arm denmark

Airgroup/Parken
Blossom 

dadiri tea 
Den georgbruunske fond

fjeld og fritid
Fondation juchum

Global Gastro 
hugs&food

kab
københavns kommune

la glace
larsen  og eriksen

Lions Dragør
living studios

OAK FOUNDATION DENMARK
oaklins.com

Pincho Nation 
rock for hjemløse

socialstyrelsen
Soroptimisterne International 

starkfonden
Søsterloge nr. 30 Alexandrine

trygfonden
vistus guld

Wingmen
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