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Til Faxe Kommunes Byråd / Socialudvalget  Haslev, den 1. august 2018 
 
Høringssvar til Faxe Kommunes budget 2019 vedr. tilskud til Café Paraplyen 
 
Af forslagskataloget til byrådets budgetforhandlinger fremgår forslag om opsigelse af samarbejdsaftale med 
Café Paraplyen fra 2020. Forslaget indebærer ophør af økonomisk tilskud til Café Paraplyen fra udgangen af 
juli måned 2019. Vi vil med dette høringssvar opfordre byrådet til, at besparelsen fjernes fra budgettet, idet 
Café Paraplyens virke ikke vil kunne opretholdes uden tilskuddet.  
 
Brugerne af Café Paraplyen tilhører nogle af de mest udsatte borgere i samfundet. Det er misbrugere, og 
tidligere misbrugere, personer med psykiske udfordringer, mennesker med læderede sociale kompetencer - 
og direkte udstødte.  Et fællestræk for disse grupper er ensomhed, stigmatisering og reduceret evne til at 
indgå i relationer. 
  
Café Paraplyen er bemandet af uddannet personale (socialrådgiver og pædagog), som støtter og rådgiver 
brugerne og de frivillige, så de kan leve et eget liv til trods for deres massive udfordringer.  Udover det 
fastansatte personale drives caféen af ca. 35 frivillige, der gennem deres virke på Café Paraplyen finder en 
meningsfuld og opbyggende tilværelse, hvor de er med til at være noget for andre.  
 
En del af aktiviteterne på Café Paraplyen er caféens ’catering-virksomhed’, hvor Paraplyens frivillige 
chauffører kører varm og frisklavet mad ud til tidligere brugere af Café Paraplyen, der ikke længere er 
mobile, samt til andre ældre borgere, der også benytter sig af tilbuddet. Et meget vigtigt element i denne 
aktivitet er den sociale kontakt, som modtagerne har til chaufførerne, ligesom chaufførerne reagerer, hvis 
der opleves behov for en social eller sundhedsmæssig indsats. 
 
Den store frivillige arbejdsstyrke er en forudsætning for Café Paraplyens eksistens, ligesom det gør driften 
af Café Paraplyen prisbillig. Imidlertid fordres der faguddannet personale og professionel ledelse af stedet 
for at understøtte de mange frivillige og det konkret faglige arbejde med brugerne. 
 
Café Paraplyen drives økonomisk af et tilskud fra Faxe kommune på godt 1.000.000 kr., men herudover 
genereres der en ikke ubetydelig indtægt gennem cafédriften, og catering-virksomheden, samt via 
donationer på i alt ca. 500.000 kr.   
 
Faxe kommune støtter som nævnt Café Paraplyen og dens arbejde med et betragteligt 
økonomisk tilskud, som udgør hele fundamentet for, at Café Paraplyen kan drives som et bredt favnende 
og rummeligt socialt værested. Det er brugere, frivillige, styregruppe og ledelsen af Café Paraplyen Faxe 
Kommune meget taknemmelige for. Uden dette tilskud kunne vi ikke være den trygge base, som vores 
brugere, men også mange af de frivillige mangler i deres tilværelse. 
 
Det er vores håb, at byrådet fortsat vil støtte det vigtige og meningsfulde samarbejde med Café Paraplyen 
til gavn for de mest udsatte borgere i vores lille samfund. 
 
 
Med venlig hilsen 
Café Paraplyens Styregruppe  


