Vil du/din virksomhed være en del af Københavns første sociale handelsgade?
I Saxogade på Vesterbro er Settlementet i fuld gang med at udvikle en socialøkonomisk handelsgade – en livlig café og handelsgade med et mix af
Settlementets egne butikker og Co-Creation-partnere. Alle gadens butikker er kommercielle foran disken og sociale bagved. Det vil sige, at alle
butikker har praktikanter, som skal tilbage på arbejdsmarkedet som en del af driften. Alle gadens butikker har tre bundlinjer: en kommerciel, en
social og en bæredygtig. I står selv for den kommercielle og bæredygtige, og vi hjælper jer med den sociale.
Gaden består pt. af Café Sonja, børnetøjsbutikken Heidi & Bjarne, Urban Gardening-butikken Plantula, den udgående gartnerservice De Grønne
Fingre, designbutikken Normas, kolonialbutikken Løs Market og trykkeren Trykkertøsen. Vi er gode til at holde events i gaden – fra vores store årlige
Saxogadefest til mindre events som Halloween og ugentlige fællesspisninger. Vi er i udvikling med en grønkunstner, Kenneth Balfelt, som skal
begrønne Saxogade – måske får gaden et blomstrende tag?

Nu søger vi en ny Co-Creation-partner til gaden. Vi leder efter nogen, som vil starte noget nyt eller lægge en
del af sin forretning i Saxogade. I skal sælge varer, som kan trække kunder til gaden, I skal have lyst til at være
en aktiv del af Saxogade, og I skal have et engagement i forhold til at tage et socialt ansvar og have
praktikanter som en del af jeres drift.
Vi kan tilbyde en livlig og entreprenant gade, hvor alle butikker er sammen om at skabe Københavns skæve, sociale og engagerede handelsgade. Som
Co-Creation-partner får I støtte til at have praktikanter. Settlementet har en række dygtige mentorer, som arbejder tæt sammen med jer og
praktikanterne for at skabe de bedste forløb – både for jer og praktikanterne.
Vi har pt. to lokaler, som vi gerne vil udbyde til co-creation-partnerskab. Er du interesseret, så send en one-pager med koncept og beskrivelse af,
hvorfor dit koncept ville passe godt ind i Saxogade til Julie Takla Helsted, Leder af Saxogade, på julie.takla@settlementet
__________________________________________________
Kort om Settlementet

Settlementet på Vesterbro er en professionel civilsamfundsorganisation, der arbejder med inddragelse af civilsamfundet for udsatte borgeres sociale og
kulturelle ligestilling. Vores mission er at skabe håb, udvikling og meningsfulde fællesskaber for socialt udsatte borgere, der falder gennem
velfærdssamfundets net, ved at understøtte, at det enkelte menneske udfolder sit potentiale og bidrager positivt til samfundet. På denne måde bidrager vi
til, at der bygges bro mellem forskellige fællesskaber og enkeltpersoner, på tværs af generationer og på tværs af sociale og kulturelle skel. Vores mål er
således at sikre ligestilling og social integration for socialt udsatte borgere. Dette er ikke bare til gavn for den enkelte borger, men for hele samfundet.
Settlementet på Vesterbro er organiseret som en erhvervsdrivende fond og er registreret som en socialøkonomisk virksomhed med 45 ansatte og 100
frivillige.
Læs mere på www.settlementet.dk

