18.

Ansøgning om tilskud til Etablering af bemandet værested for 18-23 årige fra
Satelit 10A (2009-173137)
INDSTILLING OG Beslutning
Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,
1. at Lokaludvalget følger indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget og giver afslag
på ansøgning om støtte til Etablering af bemandet værested for 18-23-årige

Problemstilling
Satellit 10A, projektenhed som udfører helhedsplanen ”Indsats overfor børn og unge i alderen 7-23
år og deres familier i Husum” (omfatter AAB boligafdelingerne 38 og 80, samt FSBboligafdelingerne
Husumgård og Voldparken) søger om 30.000 kr i støtte til etablering af bemandet værested for unge
mænd i alderen 18-23 år, der bor i de nævnte boligafdelinger.
En stor del af de unge mænd i disse boligområder deltager ikke i de lokale klubtilbud, og er udenfor
arbejde og uddannelsesområdet. Formålet med værestedet er via et voksennetværk, at støtte og
vejlede de unge i forhold til dette, samt styrke de unge mænds potentiale for at blive positive
forbilleder for områdets yngre drenge. Samtidig vil værestedet kunne øge beboernes oplevelse af
tryghed ved at få de unge mænd væk fra gaden. Værestedet vil være bemandet af ansatte fra Satellit
10A, personer fra de offentlige instanser og frivillige fagfolk.
Det ansøgte beløb skal gå til indretning af værestedet. Der er i projektet en egenfinansiering på
38.600 kr.
Istandsættelsen skal foregå i december 2009 og januar 2010. Lokalet er placeret på Storegaaardsvej
2, 2700 Brønshøj. Ansøger forventer at værestedet vil have mellem 25 og 50 brugere i løbet af ugen.
Efter afholdelse af fagudvalgsmødet og forretningsudvalgsmødet har ansøger tilsendt sekretariatet
følgende bemærkning:
”Efter at have indsendt ansøgningen til lokaludvalget har vi i Satellit 10A talt om, hvorvidt vi har
fået præciseret nok i vores ansøgning, at vi ser etableringen af værestedet som en aktivitet. Det gør
vi fordi etableringen finder sted indenfor en tidafgrænset periode, indeholder engangsudgifter samt
aktiverer målgruppen.
Vi ser etableringen som en vigtig aktivitet i lokalområdet, der vil engagere målgruppen i de dage
og uger, over hvilke istandsættelsen vil finde sted. Her vil de blive sat i gang med en positiv
beskæftigelse og samtidig vil andre borgere få mulighed for at møde de unge. Dermed faciliterer
værestedet dialog mellem de unge og øvrige borgere i Husum.”

Ansøger oplyser desuden mht. bemandingen, at det til at begynde med er ansatte fra Satelit 10A, som
varetager bemandingen. På sigt er det tanken at forankre projektet hos andre aktører, og der er
indgået løse aftaler med offentlige instanser som Socialforvaltningen og jobcentre samt frivillige
fagfolk.
Social- og Sundhedsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller at ansøgningen som den
foreligger ikke kan støttes. Projektet virker underoplyst; hvad menes f.eks. med ”værested”, hvilke
lokaler er der tale om, hvem står for driften, hvad er de planlagte aktiviteter. Derudover er den
langsigtede finansiering ikke klarlagt.
Forretningsudvalget har også drøftet ansøgningen og foreslår at Lokaludvalget inviterer til dialog
med ansøger omkring projektplanerne og projektets målgruppe.
Løsning
Lokaludvalget støtter ikke projektet med den begrundelse, at projektet i sin nuværende form er for
uklart beskrevet. Der savnes beskrivelser af, hvad der menes med et værested og hvilke aktiviteter,
der tilbydes/ikke tilbydes. Derudover savnes beskrivelser af, hvem der varetager bemandingen nu og
på sigt.
Lokaludvalget er dog meget interesseret i ideer til en indsats rettet mod den specifikke målgruppe.
Udvalget vil derfor være interesseret i en videre dialog med Satelit 10A og øvrige interessenter
omkring arbejdet målgruppen i bydelen.
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