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Tak for din henvendelse af 23. januar 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
1. ” Hvad er forvaltningens skøn over behov for
mandekrisecentre i København sammenholdt med behov for
kvindekrisecentre ?
Da Mandekrisecentret på Christianshavn blev indviet talte to
københavnske borgmestre, herunder byens nuværende
Socialborgmester.
Efter indvielsestalernes indhold har man det absolutte indtryk, at det
arbejde som, Centret på Christianshavn udfører, er af vigtigste betydning for københavnske mænd. På den baggrund ønskes følgende
spørgsmål besvaret:
2. Hvornår blev forvaltningen klar over, at Mandekrisecentret på
Christianshavn var i økonomiske vanskeligheder i relation til
2012?
3. Har forvaltningen taget nogen initiativer i relation til forsøg på
at redde Mandekrisecentret på Christianshavn?”
Christianshavn?
Socialforvaltningens svar
1. Mandecentrets målgruppe er mænd – ofte med børn eller med ret
til samvær med børn – som typisk er blevet skilt eller på anden
måde ramt af en akut
kut krisesituation. Mændene har brug for et sted
at bo, hvor de kan være sammen med deres børn i trygge rammer,
rammer
og hvor de kan få rådgivning og støtte til at finde en løsning på
krisesituationen. Nogle mænd kan være i risiko for yderligere
deroute, som stedet
det kan være med til at forebygge. Endelig kan
trygge rammer for samvær med børn sikre, at mændene bevarer
forældremyndigheden over deres børn.
Mandecentrets målgruppe falder udenfor Lov om Social Service,
da mændene ikke opfylder kriterierne for et midlertidigt
midl
tilbud
efter § 110 (herberg eller krisecenter) eller § 80 (akut
(
boligmangel
eksempelvis ved udbrændt bolig).
bolig Socialforvaltningen har i dag
krisecentrene Baltic og Garvergården, som blandt andet også retter sig mod mænd i krisesituation. Socialforvaltningens målgruppe har dog som udgangspunkt en række sociale problemer
udover skilsmisse og midlertidig boligmangel.
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Socialforvaltningen får jævnligt henvendelser om mulighed for
hjælp fra mænd, som er relevante for Mandecentret, og der henvises også til stedet. Det er derfor også forvaltningens vurdering,
at opgaven i forhold til at forebygge social deroute for mænd i
skilsmisse har sin berettigelse. Det er dog som nævnt ikke en
målgruppe, der er omfattet af lovgivningen.
Forvaltningen har ingen opgørelse over behovet for pladser til
denne målgruppe. Mandecentret oplyser selv, at de råder over 10
pladser, og jævnligt har 5-10 personer på venteliste.
2. Mandecentret har siden oprettelsen i 2006 været finansieret gennem satspuljemidler. Tilskuddet gennem satspuljen har været støt
faldende siden 2006 med henblik på, at stedet selv fandt alternativ
finansiering. Mandecentret har finansieret de udgifter, der ikke
blev dækket af satspuljen, gennem en eksisterende egenkapital.
Denne egenkapital er sluppet op i 2012.
Mandecentret drives af foreningen Fundamentet, som også driver
et værested på Amager. Socialforvaltningen kender værestedet og
giver årligt § 18-midler til stedet. I både 2011 og 2012 har værestedet modtaget 600.000 kr. i § 18 midler. Der har dog ikke været
noget samarbejde mellem Socialforvaltningen og Mandecentret,
og Mandecentret har heller ikke kontaktet forvaltningen med
henblik på samarbejde.
Socialforvaltningen er derfor ikke før nu blevet gjort opmærksom
på de økonomiske problemer på Mandecentret.
3. Socialforvaltningen har som følge af det manglende kendskab til
Mandecentrets økonomiske problemer ikke taget nogen initiativer
i relation til at hjælpe Mandecentret. Forvaltningen har siden din
henvendelse været i kontakt med den konstituerede leder på
Mandecentret. Lederen oplyser, at Mandecentret er i færd med at
søge private fondsmidler samt at strømline organisationen med
henblik på at drive stedet mere omkostningseffektivt.
Socialminister Karen Hækkerup har også fokus på stedet, og har
angiveligt foreslået Mandecentret at søge om Socialministeriets
overgangsstøtte for at undgå lukning og for at give mulighed for at
søge alternativ varig finansiering.
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