Hvilken økonomi har vi??

• Caféen har et årsbudget på
ca. 2.500.000 kr.
• Caféen modtager i henhold til kontrakt ca.
1.75 mio. kroner i tilskud fra Odense
Kommune. Café Paraplyen kan ikke
overleve uden dette tilskud.
• Café Paraplyen modtager ikke støtte fra
KFUM’s Sociale Arbejde!
• Caféen støttes med ca. 80.000 kr. årligt
fra KFUM Genbrug til dækning af
kontor/mødelokaler på 2. sal
• Derudover modtager vi mindre beløb i
donationer fra kirker i Odense eller fra
private
• Modtager beløb for mentorstøtte
• Vi søger midler fra Socialstyrelsen og
diverse fonde, bl.a. til arbejdet med
alkoholmisbrug, gældsrådgivning,
retshjælp, udflugter for brugere og
opkvalificering af frivillige
• Økonomien er så stram, at vi hvert år
må budgettere med underskud
håbende på, at vi modtager
fondsmidler i løbet af året.

Hvilken normering har vi?

• Der er en leder på 37 t/uge + en
køkkenansvarlig på 34 t/uge + en
socialrådgiver i caféen på 30t/ugen.
Desuden en assistent i fleksjob 30t/uge,
som koster caféen en udgift til løn sv. t. 8
t/ugen.
• Der er ca. 70 frivillige, som indgår i
caféens dagligdag med uvurderlig støtte til
caféens gæster – ofte løsende komplekse
sociale opgaver. Paraplyen kunne ikke
drives uden de mange frivillige!

Frivillig Julefrokost
Åbningstider:

10 – 20.30 mandag til torsdag
10 – 17.00 fredag (lørdag lukket)
10 – 14.30 søndag
Nørregade 77-79 / 5000 Odense C / Tlf. 6612 8585 / fax.
6312 8583 / paraplyen.odense@kfumsoc.dk
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1. juni 2019 fyldte Caféen 30 år
Og det blev fejret!!!!

— Først Reception —

— Og så Fest —

—

Forord —

I 2019 fik vi lov at fejre jubilæum, og derfor sidder
du nu med den 30. årgang af vor årsrapport fra Café
Paraplyen. I ord og billeder vil vi i denne årsrapport
fortælle om året 2019-2020.
I skrivende stund er Café Paraplyen midlertidig
nedlukket pga. Corona-situationen. Her mærker vi
virkelig, hvor stor betydning caféen har: gæsterne
savner caféen, de savner hinanden – og de ansatte og
frivillige savner gæsterne!! Lukningen har været
nødvendigt, for – som dronningen udtrykte det: ”Vi
skal stå sammen ved at holde afstand”.
Til vore gæster: Tak at I trofast kommer, og tak hvad
du, den enkelte, bringer med dig af dit liv ind i
fællesskabet. Tak for jeres omsorg for
medarbejdere, de frivillige - og hinanden!
En stor, stor tak til leder, medarbejdere og frivillige
for al hjerteblod, I lægger i Café Paraplyen!! Uden
jeres entusiasme, trofasthed og hjertevarme var der
ingen Café Paraplyen!
Også en stor tak til vore samarbejdspartnere Odense
Kommune og KFUM Genbrug, som økonomisk er
en væsentlig faktor for, at vi kan eksistere. Og tak
for donationer fra forskellige fonde, puljer og
foreninger. Ikke mindst en stor tak til KFUM’s
Sociale Arbejde for et gedigent og konstruktivt
samarbejde!
På vegne af bestyrelsen
Arne Valbjørn Skov, formand

Hvert andet år hædrer KFUM’s Sociale
Arbejde organisationens mange frivillige med
bl.a. workshops,
foredrag, samvær og god mad.
Her ses vores frivillige til eventet i 2019

— Lederen —
"Der bli´r stille i verden, når vi er væk",
synger Kim Larsen.

Her er meget stille på Paraplyen lige nu. I er
allesammen væk - heldigvis kun for en kort stund. Da
jeg spurgte gæsterne, hvad der bekymrede dem mest
omkring Corona lukning, var det ikke maden men

FÆLLESSKABET.

I juni fejrede vi Paraplyen med et brag af et 30 års
jubilæum. Efter reception i en fyldt café, holdt vi
"alkoholfri Paraplyfest" i gården med 150 glade
gæster, udendørs kirke m. Gospel, Ungdomshusets
grill buffet, serveringsteater, syngepiger, linedance og
dans til rockband.
Jeg er stor tilhænger af, at vi "fejrer det, der fejres kan"
- og DET gjorde vi.

Nyheden om at Paraplyen kan blive i
Nørregade

fik de alkoholfrie champagnepropper til at springe i
efteråret 2019. Vi kan slet ikke få hænderne ned.
Caféens synlighed i centrum tæt på banegården er og
bliver en forudsætning for
gadeplansarbejde og
mangfoldighed.
Nu går vi i gang med
vedligeholdelsesarbejde i
vores slidte café og håber
på fondsmidler til ny
opvaskemaskine, disk og
montre.
Brætspilscafé startede op i september med tilskud fra
"Generationspagten". Formålet er at bringe yngre og
ældre gæster sammen. Vi entrerede med
"Samtalegrupper for unge" i Ungdomshuset og
lokkede med gratis fyraftensmad. Det er en succes, og
vi satser på at videreføre aktiviteten i vinterhalvåret
fremover - nu med betaling for forplejningen. Det
giver liv i caféen. Både kendte og nye unge og ældre
blander sig med hinanden omkring spillebordene.
Et nyt tiltag er samarbejdet med foreningen Ventilen
(ensomme unge), som fremover vil bruge caféen og
lejligheden som mødested på tidspunkter, hvor
Paraplyen ikke har brug for alle faciliteter. Vi glæder
os til at byde de unge frivillige og brugere velkommen
i caféen.
Til slut vil jeg takke for endnu en festlighed: Min 60
års fødselsdag i januar. I var allesammen med til at
give mig en minderig dag fyldt med kærlighed, som
jeg bærer med mig i hjertet.
Tak til alle jer skønne gæster, frivillige, ansatte - I er
unikke hver og én og I er alle med til at gøre Café
Paraplyen til "et ganske herligt og særligt mødested”.

Kærlig hilsen
Marianne Kragmann
daglig leder

— Vores Café —
Hvem kommer i caféen?

• Mange borgere har problemstillinger
omkring alkohol – som tidligere misbrugere
eller som pårørende.
• En gruppe af borgere af anden etnisk
herkomst modtager hjælp/støtte i kontakten
med det sociale system
• En gruppe af psykisk og fysisk sårbare
benytter caféen meget og har ofte ikke andet
personligt netværk

Hvem er vi?

• En alkoholfri social café. Et gadeplanstilbud i
midtbyen. Et mangfoldigt netværkssted, hvor
borgeres mentale sundhed styrkes.
• En selvejende institution med samarbejdsaftale
med KFUM’s Sociale Arbejde, hvorfra vi køber
bistand til løn,
regnskab/og andet samt kurser og
oplevelser til
medarbejdere,
frivillige og gæster.

• Vi er virksomhedscenter og har seks
pladser til kontanthjælpsmodtagere med
andre udfordringer end ledighed.
• Ensomme ældre – oftest mænd over 50 år
– har deres eneste kontakt til omverdenen
via caféen

• En stor gruppe af personer, som tidligere
har været i arbejdsprojekter o. lign.
kommer på caféen
• Gæster er blandede målgrupper og af
blandet etnicitet med forskellige
udfordringer
• Samt grønlændere

Hvad gør vi?
• Ensomhedsforebyggelse: Har åbent seks
dage om ugen. Modtager ca. 100-125 gæster
om dagen i caféen
• Café Paraplyen er en del af et projekt gennem
KSA ”Nye veje ud af ensomheden” hvor målet
er ved hjælp af metoden ”opsøgende arbejde”
at tiltrække flere gæster og gæstefrivillige til
Cafeen.
• Vi har samtidig været med i
Generationspagten, hvor vi forsøger at koble
unge, ældre og gamle sammen, hvorfor vi har
kunnet tilbyde gratis fyraftensmad og afholdt
en ugentlig torsdagsbrætspilsaften.

Vi har gode resultater med
alkoholforebyggelse:

• Aktiviteter –

• Herunder tilbyder vi udlevering af antabus,
deltagelses i selvhjælpsgruppen
”Tørdokken”
samt i pårørendegruppen
Gåtur

Fødselsdag

Der strikkes

Vi ser Fodbold

• Fællesspisning —

• Kommunens fremskudte alkoholbehandler
holder til her 1½ t/uge og henviser ofte til
”Tørdokken”, ca. 45 samtaler på 12 fredage.
Der gives NADAakupunktur som
abstinensreducer
ende hjælp men
også som
hjælp mod
søvnbesvær,
angst, stress,
depression mm.

• Kreagruppens
Julemarked—

• Musikken giver os
megen glæde—

• Vi yder herudover gratis gældsrådgivning
ved frivillige bankrådgivere, ca. 65
personer pr. år samt gratis retshjælp ved
frivillige jurister/advokater, ca. 60-70
pr. år

Tlf.; 24794778

Tlf.; 21827517

• Hjælp til brug af Nem-ID og IT-løsninger

• Udflugter —

— KFUMcuppen —

• For stort set alle gæster gælder, at de
ikke bare kan gå et andet sted hen og få
opfyldt de behov, som i dag varetages af
Café Paraplyen

— Besøg på Koldinghus —

Her hjælper
vores dejlige
gæster med at
ordne Persille

