Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og
Værestedet Cafe Stevnen, KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark.

1. Aftalens parter
Aftalen er indgået mellem KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark og Stevns Kommune.
Cafe Stevnen er oprettet af og drives af KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark.
2. Formålet
Formålet følger KFUM’s Sociale Arbejde i Danmarks formål og værdigrundlag og Cafe Stevnen
arbejder derfor for at skabe værdige vilkår for udsatte grupper i Stevns kommune, samt at hjælpe
en meget udsat borgergruppe tættere på et liv med bedre livsvilkår, herunder tættere på
beskæftigelse, uddannelse eller i det hele taget livskvalitet i eget liv.
Formålet er at bedre forholdene for socialt udsatte i Stevns Kommune. Cafe Stevnen er et åbent
værested, hvor alle trygt kan komme. I Cafe Stevnen er der altid nogen at tale med, og man har
mulighed for at deltage aktivt i de aktiviteter, som planlægges. Der indbydes til fællesskab, nogen
at være noget sammen med. Aktiviteterne tilvejebringes gennem fælles input fra frivillige og
brugere. Cafe Stevnen er alkohol- og stoffri.

3. Målgruppe
Målgruppen for værestedet er bred:
- Borgere, som ellers ikke føler sig som en del af det almindelige foreningsliv
- Borgere, som føler sig ensomme og/eller mangler et socialt netværk
- Unge, som har brug for samvær og samtale med ældre borgere med livserfaring
- Borgere, som er havnet i et misbrugsproblem, og har brug for at tale uforpligtende med andre
om dette
- Borgere, som har brug for uforpligtende og almindelig rådgivende anonyme samtaler om
udfordringer, eks. af økonomisk, boligmæssig eller familiemæssig karakter, hvor man ikke
ønsker kommunen involveret i første ombæring
- Borgere, som er psykisk og/eller socialt sårbare
Cafe Stevnen henvender sig også til frivillige, som har ressourcer og overskud til at yde hjælp til
andre, også hvis man i en periode står uden arbejde, og gerne vil indgå i fællesskaber og være med
til at skabe noget for andre.
4. Opgaver
Cafe Stevnen har mulighed for at i gang sætte en række aktiviteter til gavn for målgruppen, og
driver allerede en cafe og en genbrugsbutik.

Stevns Kommune og Cafe Stevnen kan aftale fælles aktiviteter, F.eks. hvor kommunen kommer i
huset og tilbyder rådgivning samt andre aktiviteter. Cafe Stevnen og Stevns kommunes centre
samarbejder gerne om de fælles målgrupper, og om at tilbyde indsatser, der kan afhjælpe
borgernes udfordringer. De enkelte centre i kommunen og Cafe Stevnen aftaler de konkrete
aktiviteter.
Cafe Stevnen kan påtage sig nye sociale opgaver og aktiviteter, der er i tråd med formålet og
definitionen af målgruppen; dog skal disse aktiviteter være adskilt budget- og regnskabsmæssigt fra
det, som Stevns kommune støtter, i det samlede budget og regnskab.
Cafe Stevnen har en åbningstid for væresteds-delen som er på minimum 30 timer om ugen.
5. Samarbejdet med Stevns kommune
Til værestedet Cafe Stevnen er der tilknyttet en styregruppe. Styregruppen består af 7 medlemmer,
hvoraf 1 medlem er udpeget af Stevns kommune. Styregruppen mødes mindst 4 gange om året,
heraf er et af møderne et evalueringsmøde, hvor status og udvikling på værestedet drøftes,
herunder budget.
Styregruppen medvirker til, at der sker en overordnet planlægning af værestedet og påser, at
ledelsen af værestedet sker i overensstemmelse med gældende regler, aftaler, formål og
målgruppe. Styregruppen fungerer som rådgiver for værestedets leder.
Lederen af værestedet Cafe Stevnen er daglig leder af værestedet og har det administrative,
personalemæssige og faglige ansvar for værestedets drift. Lederen sikrer, at Værestedet Cafe
Stevnen i det daglige drives i overensstemmelse med gældende regler for institutionsdrift, KFUM´s
Sociale Arbejde i Danmarks formål, værestedets vedtægter, det godkendte budget og nærværende
samarbejdsaftale med Stevns kommune.
Lederen er ansat af og refererer til KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark og har afdelingslederen for
frivilligområdet på hovedkontoret som nærmeste foresatte. KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark er
juridisk ansvarlig i forhold til Cafe Stevnen, og er ansvarlig for, at alle relevante myndighedsgodkendelser mv. er til stede.
Cafe Stevnen mødes til dialogmøde hvert år i 2. kvartal med Socialudvalget i Stevns Kommune.
Derudover mødes Cafe Stevnen og Stevns Kommune v/forvaltningen to gange årligt til dialogmøder
om samarbejdet og udviklingen af dette. Der gives efterfølgende en orientering til de politiske
udvalg.
6. Drift og økonomi
KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark varetager de administrative opgaver, herunder bogholderi,
regnskab samt løn og stiller konsulentbistand til rådighed for drift og fortsat udvikling; herunder
indgåelse og vedligeholdelse af lejemål i henhold til lejekontrakt med Cafe Stevnen.

Lederen udarbejder en gang årligt en årsberetning for det forgangne år og årsberetningen
fremsendes til behandling i Styregruppen senest på mødet for regnskabsgodkendelse. Udkast til
handleplan for det kommende år sendes til Styregruppen den 1. december.
Der fremsendes halvårlige afrapportering til Styregruppen på følgende resultatmål:
-

Antal brugere pr. dag/måned
Antal brugere ved afholdte arrangementer
Antal brugere som er ophørt, fordi de nu er kommet uden for målgruppen
Antal brugere, som vurderes at være kommet i beskæftigelse eller uddannelse blandt andet
som følge af Cafe Stevnens indsats
Antal frivillige og brugerfrivillige pr. måned

Alle rapporter til Styregruppen, dvs. vedrørende aktivitet, årsberetning og handleplan tilsendes
også Stevns Kommune direkte forud for dialogmødet. Dertil kommer, at der i forbindelse med
handleplanen fremsendes budgetskema til Stevns Kommune for det kommende år, som viser
hvorledes det kommunale tilskud forventes anvendt.
Det kommunale tilskud fra Stevns Kommune forventes anvendt til aflønning af daglig leder af det
sociale værested. Øvrige udgifter forbundet med driften af værestedet forventes dækket af
indtægter fra de øvrige aktiviteter. Stevns kommune udbetaler tilskuddet med 1/12 pr. måned.
Stevns Kommunes bidrag berøres ikke af andre indtægter, puljer og fonde, men det skal
dokumenteres gennem budgetskema og regnskab, at Stevns Kommunes bidrag er gået til aflønning
af lederen og øvrige udgifter tilknyttet driften af Cafe Stevnen.
Der udarbejdes hvert år et samlet revideret regnskab for Cafe Stevnen, som tilgår Stevns
Kommune, att. centerchefen for Sundhed & Omsorg senest den 1. april.
Værestedet Cafe Stevnen er en non-profit organisation. Cafe Stevnen har sit eget regnskab og skal
økonomisk hvile i sig selv.

7. Aftalens varighed, opsigelse og ændringer
Aftalen træder i kraft når den er underskrevet og behandlet i de respektive politiske instanser, dvs.
KFUM´s Sociale Arbejde samt i Social- og Sundhedsudvalget i Stevns kommune. Aftalen er
gældende frem til den 31. december 2022, hvor den automatisk udløber. Ved forlængelse efter
denne dato vil der skulle indgås en ny aftale.
Ved væsentlig misligholdelse fra den ene part, er den anden part berettiget til at ophæve
samarbejdsaftalen med øjeblikkelig virkning. Ved væsentlig misligholdelse forstås bl.a. væsentlig
ændring af tilbuddets indhold uden forudgående aftale m.v.

Aftalen kan for begge parter i aftaleperioden skriftligt opsiges med 6 måneders opsigelsesfrist til
udgangen af en måned.
Ved et eventuelt ophør af Cafe Stevnen har Styregruppen, hvori kommunalbestyrelsen er
repræsenteret, i vedtægterne fastlagt principper for håndtering af et evt. overskud/underskud.

Dato:

For Stevns kommune:

For KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark:

