
 

 
 
 

Ansøgning til samarbejdsprojekter i 2021 
med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet  

 
 

 

Frist for at indsende din  

ansøgning 
 

23. oktober 2020 

 

 

 

Skemaet sendes til 

 

ehp.center-for-sundhed@regionh.dk 

 

 

 
 
 
 

 

 
  



 

 2 

Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte 
 

Samarbejdsprojekter med  
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet  

 
1. Projektets titel: 

 
Grønne broer mellem region, kommune og civilsamfund 

2.  Ansøger: 

 

WeShelter 

 

 

Adresse: 

 

CVR nummer: 

 

Bankoplysninger: 

 

Gl. Køge Landevej 137A, 2500 Valby  

 

80968515 

 

Reg.nr.: 9570, kontonummer; 0009001859. 
 

Navn på projektleder: Nikolaj Olsen  

  

Tlf. nr.:  

 

40 45 05 49 

E-mail: 

 

Nikolaj@kollegiet.info 

Navn på projektets 

juridisk ansvarlige 

person:  

Ole Abildgaard Mikkelsen 

  

Tlf.nr.: 

 

E-mail: 

 

51 92 61 00 

 

om@weshelter.dk  

  

  

Ansøgers personlige underskrift: 

 

Sted: Valby 

 

Underskrift:  
 

Dato: 23/10_2020. 

3.  Oversigt over 

samarbejdspartnere 

 

Oversigt over bilag 

med tilsagn om 

deltagelse i projektet. 

 

 

 

Der er følgende samarbejdspartnere i projektet: 

 

Københavns Kommune, Center for Støtte til Borgere i egen 

Bolig og Aktivitets og Samværstilbud 

 

WeShelter  

 

Bilag med tilsagn om deltagelse er vedlagt.  

mailto:om@weshelter.dk
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5.  Der ansøges om i alt:  

588.000 kr. (jævnfør budgetskema) 

6.  Projektets varighed:  

Projektet forventes igangsat: 01/01/2021 og afsluttet: 

31/12/2021 

 

7. Er der ansøgt eller 

bevilget økonomisk 

støtte fra anden side: 

 

Ja ___ Nej    X_       

 

Der ansøgt om økonomisk støtte hos: 

 

1. 

2. 

3. 

 

Der er bevilget økonomisk støtte fra 

 

1. 

2. 

3. 

 

8. Indgår der 

egenfinansiering i 

projektet, evt. i form af 

timer: 

Der indgår følgende egenfinansiering i projektet: 

 

- Ledelsesløn: 10 timer per måned af kr. 390, i alt kr. 

3.900 per måned svarende til 46.800 i hele 

projektperioden.  

- Arbejdsstation i form af skrivebord/pc mv.: 1.000 kr. 

per måned, i alt kr. 12.000  

- Ansatte i Offside: 80 timer per måned af gennemsnitligt 

kr. 215, i alt kr. 17.200 per måned svarende til 

206.400 i hele projektperioden.  

 

Samlet set indgår der egenfinansiering på kr. 265.200.  

 

9. Hvis svaret er ja til 

spørgsmål 8, hvad er 

da projektets samlede 

budget: 

 

Det samlede budget for projektet er som følger: 

 

Egenfinansiering: kr. 265.200 

Ansøgt beløb: kr. 588.000 

Samlet budget: kr. 853.200 
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Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 
 

Samarbejdsprojekter med  
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet  

 

1. 
Projektets titel: Grønne broer mellem psykiatri, kommune og civilsamfund 
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2.  

Projektbeskrivelse 

(max 2.400 tegn) 

 

Offside har siden 1990 givet socialt udsatte og psykisk sårbare 

mulighed for at blive en del af et aktivt og meningsfuldt 

fællesskab, hvor dyrkning af planter er i centrum.  

 

Erfaringen fra Offside og WeShelters andre tilbud med fokus 

på inklusion og netværksdannelse er, at det er en udfordring 

at få kontakt til psykisk sårbare borgere. Vores erfaring er, at 

samarbejde på tværs af og i samarbejde med andre 

psykiatriske indsatser er nøglen til at håndtere denne 

udfordring. 

 

Derfor fokuserer projektet på at bygge bro mellem region, 

kommune og civilsamfund – både gennem kommunikation og 

ved at tilbyde følgeskab af målgruppen til tilbuddet. 

 

Formålet med samarbejdsprojektet er tredelt: 

 

1. At opsøge og involvere flere psykisk sårbare borgere og 

borgere med psykisk funktionsnedsættelse i Offside; 

både som gæster og som faste og kortvarige frivillige. 
 

2. At give viden og information om anvendelse af naturen 

som ressource til ansatte, der arbejder med 

målgruppen af borgere, der er psykisk sårbare og lever 

med psykisk funktionsnedsættelse.  
 

3. At skabe varige netværk på tværs af kommune, region 

og civilsamfund, som styrker muligheder for 

samarbejde og fælles løsninger på tværs af sektorer.  
 

Offside er et aktivitets- og samværstilbud i samarbejde mellem 

WeShelter og Københavns Kommune. Offside et 

udendørstilbud, hvor alt foregår i det fri eller i drivhuse. 

Offside er et uvisiteret tilbud med det formål at opretholde 

eller forbedre personlige færdigheder og livsvilkår for 

borgeren, og derigennem skabe en øget livskvalitet. Der er 

således både tale om et udviklende, rehabiliterende og 

vedligeholdende sigte. 

 

Offside består af en række aktiviteter primært samlet ved 

Bispebjerg Hospital; 
 

 Den Sociale Blomsterhave, hvor socialt udsatte kan finde ro 

og være del af fællesskabet om at passe haven. 

 

 Byorganisk, som samler affald fra hospitalskøkkenet og 

omdanner til kompost. 

 

 Drysseriet, hvor udsatte dyrker krydderurter til 

hospitalskøkkenet. 

 

Aktiviteterne i projektet er følgende: 

 

- Kortlægning af tilbud og aktører med relevans for 

projektet  
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- Kontakt til tilbud og aktører 

- Oplæg om muligheder i Offside samt 

undervisningsoplæg om anvendelse af naturens 

ressourcer i socialpsykiatrisk arbejde 
- Udarbejdelse af materiale om Offside 
- Gennemførsel af følgeskab til fællesskab  
- Opsamling af erfaringer  

- Forankring af projektet, herunder evt. genansøgning til 

puljen for 2022. 
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3. 

 

Baggrund, 

forudsætning og 

motivation for 

projektet: 

 

 

Baggrunden for projektet er, at Offside siden 1990 har 

givet socialt udsatte og psykisk sårbare mulighed for at blive 

en del af et aktivt og meningsfuldt fællesskab, hvor dyrkning 

af planter er i centrum.  

 

Erfaringen fra Offside og andre tilbud med fokus på inklusion 

og netværksdannelse er, at det er udfordring at få kontakt til 

psykisk sårbare borgere og borgere med psykisk 

funktionsnedsættelse. Vores erfaring fra andre aktivitets- og 

samværstilbud i WeShelter er ved at samarbejde på tværs af 

og i samarbejde med andre psykiatriske indsatser.  

 

Derfor fokuserer projektet på at bygge bro mellem region, 

kommune og civilsamfund – både gennem kommunikation og 

ved at tilbyde følgeskab af målgruppen til tilbuddet. 

 

Offside har eksisteret i 30 år og består af en række aktiviteter, 

som primært er samlet ved Bispebjerg Hospital. I alle årene 

har dyrkning af grønsager, frugt og blomster været en 

væsentlig del af Offsides særpræg.  Vi har haveafdelinger i 

tilknytning til hospitalets store grønne park mellem Ebba Lunds 

Vej og Ester Ammundsens Vej: 
 

 Den Sociale Blomsterhave, hvor socialt udsatte kan 

finde ro og være del af fællesskabet om at passe 

haven. I haven dyrker også blomster til pryd og til 

buketter, som blandt andre forskellige af Bispebjerg 

Hospitals afdelinger og receptioner får glæde af. 

Ambitionen er at skabe et meningsfuldt fællesskab, 

hvor man kan føle sig velkommen uanset udgangspunkt 

under mottoet: ”Her må det godt gå langsomt”.  
 

 Byorganisk, som samler affald fra køkkenet på 

Bispebjerg Hospital og omdanner til kompost. 

 

 Drysseriet, hvor socialt udsatte dyrker krydderurter til 

køkkenet på Bispebjerg Hospital. Krydderurterne dyrkes 

i kompost, som vi fremstiller af køkken-skrald fra 

patientkøkkenet. 
 

Herudover er tilknyttet Bygartneriet på Gammel Køge 

Landevej 137, hvor socialt udsatte producerer grønt til 

køkkenet på herberget Kollegiet. 
 

Forudsætningen for projektet er en grundfinansiering til 

Offside fra Københavns Kommune. Denne er til stede for 2021, 

og vi forventer også at der vil være finansiering i 2022 og 

frem.  

 

Da Offside er et udendørs tilbud er der gode forudsætninger 

for at gennemføre indsatsen, hvis der også i 2021 er covid-

restriktioner.  

 

Motivationen for projektet er, at WeShelter har som 

strategisk mål at vi vil være med til at gøre op med psykisk 
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mistrivsel blandt udsatte. Det vil vi gøre ved at give 

mennesker i udsatte positioner styrken til at leve med psykisk 

sygdom, øge den mentale sundhed og få et liv med psykisk 

trivsel. Det gør vi ved at give social støtte og rådgivning med 

fokus på handlekraft, håb og selvbestemmelse – og gennem 

brobygning til andre hjælpeinstanser og ved at give 

mennesker et meningsfuldt liv. Alt dette gør vi ved at åbne 

menneskers øjne for roen, nærværet og glæden i de grønne 

omgivelser i Offside.  

 

Offside er velbesøgt, men der er plads og ressourcer til og 

mulighed for langt flere brugere af stedet. Motivationen er 

således, at projektet vil give mulighed for, at endnu flere 

psykisk sårbare borgere og borgere med psykisk 

funktionsnedsættelse vil kunne blive en del af fællesskabet i 

Offside og dermed få styrket deres mentale sundhed og trivsel.  

 

4. 

 

Beskrivelse af 

projektets målsætning: 

 

 

Projektets overordnede målsætning er at bidrage til recovery 

igennem rehabiliterende forløb og samvær med andre 

ligestillede.  

 

Den overordnede målsætning nås ved at dele viden om 

aktiviteterne i Gartneri Offside og styrke brobygning til 

Offside, så flere mennesker med psykisk sygdom kan finde 

styrke i at være en del af arbejdet og fællesskabet i Gartneri 

Offside.  
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Delmål: 

 

Der er seks delmål i projektet: 

 

1. Kortlægning af interessenter 

2. Etablering af netværk  

3. Udarbejdelse af kommunikations/-

undervisningsmateriale  

4. Gennemførsel af kommunikationsindsats (herunder 

undervisningsoplæg mv.) 

5. Følgeskab til fællesskab 

6. Forankring af projekt efter projektperiode.  

 

Mere konkret nås delmålene gennem følgende aktivitetsmål:  

 

 Der afholdes 25 oplæg om Offside og naturens 

ressourcer for ansatte på forskellige tilbud i København 

for psykisk sårbare borgere og borgere med psykisk 

funktionsnedsættelse.  
 

 Antallet af brugere i Offside øges med 50 nye brugere i 

projektperioden. 

 

 Der omdeles/udsendes bruger-rettet og medarbejder-

rettet materiale om Offside til 50 tilbud for målgruppen 

af psykisk sårbare borgere og borgere med psykisk 

funktionsnedsættelse (tilbud i Region Hovedstaden, 

fortrinsvis København).  
 

 10 særlige temaarrangementer for målgruppen i 

samarbejde med eksterne tilbud. 
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5.  

Hvordan lever 

projektet op til social- 

og psykiatriudvalgets 

puljekriterier? 

 

Sikre en mere sammenhængende psykiatri: Projektet 

sikrer en mere sammenhængende psykiatri ved, at der bygges 

bro mellem kommunale og regionale tilbud. Dette sker 

gennem fire elementer: 

 

 Gode overgange: Gennem tæt samarbejde på tværs 

kan der opnås kontakt med borgere allerede, mens de 

er under indlæggelse, hvor det aftales at mødes om 

Offside, så snart borgeren kommer hjem. Hermed 

undgås det, at der kommer “huller” i borgerens 

hverdag, hvor borgeren kan føle sig meget alene.   

 

 Viden: Projektet giver viden om mulighederne i Offside. 

Både til ansatte og borgere i den regionale og den 

kommunale psykiatri. 
 

 Netværk: Gennem netværk mellem ansatte i kommune, 

region og civilsamfund styrkes udgangspunktet for 

sammenhæng i arbejdet.  
 

 Deltagelse i fællesskab og meningsfulde aktiviteter: 

Gennem målgruppens konkrete deltagelse i 

fællesskabet i Offside åbnes deres verden op, så de 

ikke blot kan søge støtte og hjælp i et afgrænset hjørne 

af psykiatrien. Samtidig giver aktiviteterne i Offside 

gode vilkår for at komme sig.  
 

Nedbryde barrierer på tværs af sektor-overgange: 

Projektet nedbryder barrierer gennem følgende elementer: 

 

 Følgeskab til fællesskab: Medarbejderne i projektet kan 

(alt efter borgerens bopæl og tilbuddets beliggenhed) 

følge borgeren hen til Offside. 
 

 Brobygning: Gennem viden og netværk og stærke 

samarbejdsrelationer bygges bro mellem kommunale 

og regionale tilbud og tilbud i civilsamfundet. Ikke bare 

fra de regionale tilbud til Offside – men også fra Offside 

til kommunale tilbud og andre tilbud i civilsamfund og 

lokalsamfund.  
 

 Forpligtende samarbejde: Gennem projektet etableres 

et forpligtende samarbejde med deltagelse af 

Københavns Kommune, Region Hovedstaden Psykiatri 

og WeShelter.  

 

Udvikling af nye løsningsforslag: Projektet udvikler nye 

løsningsforslag gennem følgende elementer:  

 

 Metoder til opsøgende arbejde: Der udvikles metoder til 

opsøgende arbejde med afsæt i WeShelter erfaring med 

opsøgende arbejde på aktivitets- og samværstilbuddet 

NABO på Amager, hvor der siden 2018 er gennemført 

en opsøgende indsats under navnet Satellitten. I 

Satellitten opspores isolerede borgere med psykisk 

sårbarhed i eget hjem, der ønsker at gøre op med 



 

 11 

ensomhed i deres liv. Kernen i Satellittens arbejde er 

dels en partnerskabsmodel, dels pædagogisk arbejde. I 

herværende projekt bygges der videre på disse 

erfaringer med henblik på tilpasning af metoder til 

Offside og projektets kontekst.  
 

 Evaluering: Metoderne beskrives og evalueres gennem 

en kvalitativ erfaringsopsamling/evaluering. 

Resultaterne deles med projektparterne og via 

WeShelters egne elektroniske kanaler samt via faglig 

formidling på et morgenmøde for fagpersoner fra det 

socialpsykiatriske arbejdsfelt.  

 

6. 

Målgruppe(r): 

 

Den primære målgruppe for projektet består af borgere, der er 

psykisk sårbare og lever med psykisk funktionsnedsættelse, 

som ønsker og vil benefittere af samvær og aktiviteter i 

fællesskab med andre.  

 

Sekundært er målgruppen offentlige og private aktører, som 

arbejder med Offsides målgruppe, herunder: 

 

 Aktivitets- og samværstilbud i regi af Københavns 

Kommune. 
 Psykiatriske centre og børne- og ungdomspsykiatriske 

centre under Region H. 
 Væresteder og andre tilbud for målgruppen, f.eks. 

boligsociale indsatser/helhedsplaner og tilbud og 

netværkshuse i regi af Røde Kors og tilbud og 

væresteder under Kirkens Korshær.  
 

Målgruppen af offentlige og private aktører skal forstås som 

sekundær målgruppe, fordi de er adgangsvejen til at nå den 

primære målgruppe.  

 



 

 12 

7. 

 

Metoder, der skal 

udvikles: 

 

Aktiviteter, der skal 

gennemføres: 

 

Hvem skal bidrage eller 

udføre hvad: 

 

 

Metoder: Der udvikles følgende metoder i projektet: 

 

- Metoder til opsøgende arbejde (følgeskab) 

- Metoder til kommunikation og undervisning  

 

Aktiviteter: Der gennemføres følgende aktiviteter i projektet 

(jf. ansøgningens punkt 2): 

 

 Kortlægning af de tilbud, hvor målgruppen af borgere, 

der er psykisk sårbare og lever med psykisk 

funktionsnedsættelse, færdes. 
 

 Kontakt til tilbuddene (udsendelse/omdeling af 

materiale) med henblik på netværksopbygning og aftale 

om besøg samt etablering af samarbejder.  
 

 Besøg på tilbud med oplysning om mulighederne for at 

benytte Offside som led i arbejdet med målgruppen og 

brug af naturen og det grønne som ressource i arbejdet 

med psykisk sårbare - og samtidig med oplysning om 

muligheder for opsøgende arbejde. 
 

 Udvikling af metoder til opsøgende arbejde blandt 

målgruppen af borgere, der er psykisk sårbare og lever 

med psykisk funktionsnedsættelse - herunder udvikling 

af metoder til at følge borgerne hen til aktiviteter i 

Offside (følgeskab til fællesskab). 
 

 Udarbejdelse af materiale om Offside til omdeling på 

tilbud for målgruppen.   
 

 Gennemførsel af brobygning i form følgeskab til 

fællesskab. Konkret sker dette ved, at en medarbejder 

fra projektet ved hjælp af ansatte i 

regionale/kommunale tilbud sættes i direkte kontakt 

med borgeren og præsenterer vedkommende for 

tilbuddene i Offside og ved borgerens ønske herom, 

følger vedkommende til tilbuddet.  
 

 Evaluering og opsamling af erfaringer samt deling 

heraf.  

 

 Afholdelse af tema-arrangementer i Offside for 

afgrænsede målgrupper, som derved får mulighed for 

at få åbnet øjnene for Offside under trygge rammer 

(f.eks. sammen med vante behandlere, 

værestedmedarbejdere eller kontaktpædagoger). 
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Bidragende aktører: I det følgende beskrives det, hvilke 

aktører der bidrager og udfører hvilke opgaver i projektet: 

 

Aktører Opgaver 

WeShelter  - Projektledelse  

- Kommunikation 

- Opsøgende arbejde 

- Følge af brugere til aktiviteter  

- Etablering af netværk  

Københavns 

Kommune 

- Faglig sparring  

- Identifikation af 

samarbejdspartnere  

- Følgegruppedeltagelse 

- Intern kommunikation 

 

Herudover forventes Region Hovedstaden Psykiatri at spille en 

eksplicit rolle i projektet. Denne afklares som led i projektets 

første fase (projektetablering). 

 

8.  

Indpasning af indsatser 

i eksisterende 

behandlingstilbud: 

 

 

Projektet vil være en integreret del af eksisterende 

behandlingstilbud i regi af Region Hovedstaden og Københavns 

Kommune.  

9.  

Plan for 

kommunikation/formidl

ing til professionelle i 

projektet: 

 

 

Som led i projektet udarbejdes følgende i opstartsfasen, som 

fortæller om projektet samt ved projektafslutning om 

resultater og erfaringer.  

 

- Nyheder på intranet i de organisationer, som er med i 

projektet 

- Nyheder på sociale medier  

- Presseindsats til relevante fagmedier i hovedstaden 

(f.eks. Glorias Radio, lokale/regionale fagblade mv.)  

 

Herudover udvikles kommunikationsmateriale til brug for 

undervisning/videndeling. Der kommunikeres også om 

sæsonaktiviteter i Offside (fx arrangementer om såning og 

plantning i foråret og høst i efteråret).  
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10.  

Organisering af 

projektet: 

 

 

Der nedsættes en projektorganisation, som forventeligt vil 

være bestående af følgende aktører:  

 

Projektejer:  

- Leder af WeShelters væresteder, Nikolaj Olsen  

 

Styregruppe:  

- Leder af WeShelters væresteder, Nikolaj Olsen 

- Direktør i WeShelter, Ole Mikkelsen 

 

Projektleder:  

 -NN med kompetencer/erfaring inden for kommunikation, 

projektledelse og psykiatri, som ansættes i WeShelter  

 

Projektgruppe:  

- to-tre værestedsmedarbejdere fra Offside 

- Organisationskonsulent fra WeShelters sekretariat  

- Projektleder  

 

Følgegruppe:  

- Repræsentant(er) for Københavns Kommune  

- Repræsentant(er) for Region Hovedstaden Psykiatri (efter 

nærmere aftale) 

 

 

11.  

Projektets tidsplan – 

gerne vedhæftet som 

bilag: 

 

 

I det følgende beskrives den overordnede tidsplan. Projektet 

vil foregå i seks delvist overlappende faser, som matcher de 

opstillede delmål.  

 

1. Januar-marts: Projektetablering og kortlægning af 

interessenter  

2. Februar-marts: Etablering af netværk  

3. Februar-april: Udarbejdelse af 

kommunikationsmateriale (flyers, oplæg, tekster, film 

osv.) 

4. Marts-december: Gennemførsel af 

kommunikationsindsats (besøg på tilbud, omdeling af 

materiale, oplæg om muligheder i Offside og om 

naturen som ressource i det socialpsykiatriske arbejde) 

5. April-december: Følgeskab til fællesskab 

6. November-december: Forankring af projekt efter 

projektperiode.  

 

I bilag forefindes en detaljeret tidsplan for aktiviteterne i 

projektet.  

 

 



 

 15 

Skema 3: Budget for hele projektperioden 
 

Samarbejdsprojekter med  
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet  

 

 
 

1. Projektets titel: 

 

Grønne broer mellem region, kommune og civilsamfund 

 

 

2. 

Regnskabsansvarlig

: 

 

Navn: Jakob Claumarch  

 

Tlf.nr.: 3616 1113 

 

E-mail: jc@weshelter.dk 

 

 

 

 

Aktivitets-

omfang (antal) 

 

Timetal og sats 

 

Beløb i kr. 

 

Noter 

 

4. Faglig 

projektledelse: 

 

20 timer om 

ugen, i alt 1.040 

timer 

310 kr. i timen 322.400 Projektledelsen 

forventes varetaget af 

personer med 

kompetencer inden for 

projektledelse og 

kommunikation samt 

viden om psykiatri.  

 

 

5. Fagprofessionel 

bistand: 

 

15 timer om 

ugen, i alt 780 

timer 

240 kr. i timen 187.200 Den fagprofessionelle 

bistand ydes af 

medarbejdere med 

sundheds-/socialfaglig 

baggrund og erfaring 

med målgruppen.  

 

mailto:jc@weshelter.dk
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6. Materialer  

 

Udarbejdelse 

(ekstern grafiker 

20.000) samt 

tryk (20.000) af 

kommunikations

-materiale til 

brug for 

undervisning og 

videndeling: 

40.000 kr.  

 

Udvikling af 

kommunikations

– og 

undervisningsma

teriale til web 

(film, grafik 

mv.): 25.000 kr.   

 

Kompetenceudvi

kling (kurser, 

bøger, 

konferencer):12.

000 kr. 

 

Udgifter til 

møder samt 

morgenmøde 

(forplejning): 

7.400 kr. 

 

 84.400  

 

7. Øvrige udgifter 

 

Ekstern revision  

 

 6.000 Denne budgetpost kun 

ved krav herom fra 

Region Hovedstaden. 

 

ANSØGT BELØB I 

ALT: 

 

  588.000  

Note: Hvis ikke det fulde beløb kan gives i støtte til det (i ansøgningen skitserede) fulde 

projekt, vil projektet kunne nedskaleres og gennemføres i reduceret udgave. WeShelter vil 

således også være interesseret i et mindre beløb til et mindre projekt.  

 
  

 


