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VORES MÅLGRUPPE

”Udsatte voksne, der er faldet 
igennem velfærdssamfundets net”

Mange problemer samtidig (misbrug, 
psykiatriske lidelser/psykiske 
sårbarheder, gæld, manglende/negative 
netværk, isolation, overførselsindkomst
...)



VORES ’WHY’

”Vi skaber håb, udvikling og 
meningsfulde arbejdsfællesskaber, 
ved at sikre at det enkelte 
menneske kan udfolde sit 
potentiale i et fællesskab, fordi vi 
tror på, alle har værdi og noget at 
bidrage med.”



Rådgivning
*Socialrådgivning

*Gældsrådgivning

*Retshjælp

Beskæftigelse
*Afklarende;samtaler

*Løbende; individuelle; samtaler

*Håndholdt; indsats

*Mentorindsats

*UndervisningsD og;træningsforløb

* Ekstern;virksomhedspraktik;;med;mentor; i;

ordinære; virksomheder

Saxogade;version;2.0
*Interne;praktikker;i;Settlementets;SØV

*Praktik;i;CoDCreation;virksomheder

Sundhed; og;motion
*;Kurser;i;sund;kost,;indkøb;og;madlavning

D Idrætsfabrikken
*Fitness

*Yoga

*Løb

*Fodbold

Mentorindsats
*tovholderfunktion;på;øvrige;indsatser;fx;

misbrugsbehandling,;behandling;i;sundhedssystemet,;;

øvrige;sager;i;socialforvaltningen;og;sag;jobcenter

Aktivt;værested
*Tilbud;om;struktur;i;hverdagen

*Meningsfulde;arbejdsopgaver,;som;borgeren;

kan;få;succesoplevelser;med

*Mulig;trædesten;ind;i;Settlementets;

Socialøkonomiske;virksomheder



Huset i Dybbølsgade 

Beskæftigelsesindsats
• Mentorindsats
• To-sprogs indsats
• Lokalt forankret forsøg
• Virksomhedspraktikker

Rådgivning
• Socialrådgivning
• Gældsrådgivning
• Retshjælp
• Psykologisk rådgivning

Klubber og værested
• ’Daghøjskole for seniorer’
• Minoriteter
• Selvhjælpsgrupper (Recovery, MA ol.)
• ’Gang i Gaden’ på Istedgade



Saxogade 
den sociale handelsgade

Vision	  2016-‐18
”Livlig	  handels-‐ og	  cafegade,	  der	  skal	  være	  
socialt	  ansvarlig	  og	  miljømæssig	  
bæredygtig.”	  

Gadens	  butikker	  har	  tre	  bundlinjer
• Kommerciel/økonomisk
• Social
• Grøn/miljømæssig

”Kommercielle	  foran	  disken	  
– sociale	  bag	  disken”



LITAUENS PLADS

- den sociale handelsgadeSAXOGADE

KØDBYENS MAD 

OG MARKED   

LØS
MARKET

DE GRØNNE FINGRE/

URBAN GARDENING BUTIK

 

CAFE
SONJA   

HEIDI &
BJARNE

TRYKKEREN
FREDES

WOODSHOP

KONTOR-
FÆLLESSKAB

NORMAS

ISTEDGADE

SAXOGADE

SAXOVASKERIET/
LØS LAGER

10.30 - 17.30
11.00 - 15.00

10.00 - 19.00
09.30 - 17.00

ÅBNER FORÅR 2017

09.00 - 20.00
10.00 - 15.00

09.30 - 16.30

09.30 - 16.30

Socialøkonomi
’social gone business’

• Cafe Sonja 
• Fredes Woodshop
• Grønne Fingre

Co-Creations

• Løs Marked
• Kødbyen Mad og Marked 
• Trykker Tina

Socialøkonomi v.2.0

• Heidi & Bjarne
• Norma 
• Plantula



Økonomi
*Opfølgning på budget
*SROI
(social return on 
investment) Beskæftigelse

& 
social indsats 

Community/civilsamfund
*Frivillige
’Vesterbro’ere
*Uhomogene fællesskaber

Det Grønne
Modeller for SØV
*Beskæftigelse
*Kommercielt

Co-Creation
*Modeller for 
det rummelige 
arbejdsmarked

Kommercielt
*Salg
*Kunder
*Position i markedet
*Kommunikation

Saxogade 


