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Køb over MobilePay og
hent i Gang i Gaden

1. UDGAVE 2018

158 kr.
EN SÆRLIG TAK TIL DIG

Af hjertet tak, fordi du hermed har investeret i fællesskabet for os brugere på Vesterbro. Mange tak, fordi du har været med til at sikre os brugere hos Gang i
Gaden en ekstra tid i fællesskabet, den rummelige familie, som værestedet er for os.
Vesterbro er kendt for at passe på sine egne, og med denne aktie i hånden har du bidraget til, at vores værested får lidt længere levetid som vores faste holdepunkt
– det sted, hvor vi blandet andet får et måltid mad. Men vigtigst af alt, så er det vores sociale rum, hvor vi bliver set og hørt, som dem vi er.
Så tusind tak for dig. Tusind tak for, at du kæmper for os.
Brugerne fra Gang i Gaden.

Du køber Vesterbroaktien ved at overføre donationen til MobilePay 50771

VESTERBROAKTIEN, KORT OG GODT
* Gang i Gaden er lukningstruet og ryger af satspuljen i januar 2019. Settlementet, brugerne af
Gang i Gaden og jeres støttestemmer er med til at kæmpe for opretholdelsen af værestedet.
Som et led i kampen for værestedets overlevelse har Settlementet lanceret Vesterbroaktien, en
privatpersons-funderet donationspulje, hvor al donation går til opretholdensen af værestedet
Gang i Gaden og kampen for dens overlevelse.
* Vesterbroaktien skal betragtes som donationer til Settlementet og deres arbejde i værestedet
Gang i Gaden. Donationerne bruges udelukkende til arbejdet med at sikre værestedet Gang i
Gaden.
* Pengene fra salget af Vesterbroaktien går ubeskåret til Settlementet og finansieringen af
opretholdelsen af værestedet Gang i Gaden.
* Vesterbroaktien repræsenterer ikke en økonomisk værdi.
* Som køber af Vesterbroaktien får du ikke aktionærrettigheder i traditionel forstand. Du kommer
ikke til at eje en del af Settlementets værested Gang i Gaden, du bliver ikke en del af Settlementet
og du får ikke rettigheder i forhold til hverken Settlementet eller værestedet Gang I Gaden.
* Hensigten med Vesterbroaktien er, at andre, sociale hjælpeorganisationer på Vesterbro også får
glæde og gavn af Vesterbroaktien. På den måde skal donationerne til Vesterbroaktien gå på skift
blandt forskellige sociale organisationer på hele Vesterbro.

Køb over MobilePay og
SETTLEMENTETS VÆRESTED GANG I GADEN
hent i Gang i Gaden
Settlementet er en erhvervsdrivende fond, der er registreret som socialøkonomisk virksomhed
med henblik på at skabe samfundsmæssig værdi. Settlementet står blandt andet for værestedet
Gang i Gaden.
Gang i Gaden er et aktivt værested, hvor ingen falder udenfor. Gang i Gaden er med til at skabe
meningsfulde fællesskaber, nye venskaber og værdifulde netværk mellem mennesker. Gang i
Gaden er for mange en ny start i livet, et holdepunkt og et åndehul, hvor du bliver mødt, set og hørt
som den du er og det, som du kan bidrage med.
Gang i Gaden har eksisteret i 11 år og har dokumenteret resultater af stedets sociale indsats, som
har givet troen tilbage til mennesker og deres egne evner og kompetencer. Værestedet er med
til at styrke den sociale inklusion og har målbare positive effekter for borgere og lokalmiljøet på
Vesterbro i København.
I Gang i Gaden har borgerne mulighed for at få personlig vejledning og hjælp til livsmestring i
forhold til blandt andet arbejdsmarkedet, aktivering og sundhed. Samtidig er værestedet med til at
styrke borgernes psykiske og fysiske helbred, deres relationer til omverden, fællesskaber og styrke
deres livssituation.
Det er et værested, hvor alle kan føle sig velkommen på tværs af social, økonomisk og kulturel
baggrund. Alle, der kan, giver en hånd med i de mange daglige arbejdsopgaver i det omfang, som
man har overskud og ressourcer til.
Gang i Gaden er med til at mindske og modvirke: Marginalisering, misbrug, mistrivsel, social
isolation, ensomhed, kriminalitet
SPRED BUDSKABET OG KENDSKABET TIL VESTERBROAKTIEN
Med Vesterbroaktien løfter vi i flok. Derfor er det også vigtigt, at vi får spredt budskabet om denne
mulighed for at investere i fællesskabet på Vesterbro.
Du inviteres derfor til at dele et billede på facebook.dk/vesterbroaktien af din støtte til de udsatte
på Vesterbro – om det er et billede af, hvor du har hængt vesterbroaktien op derhjemme, på
kontoret eller noget helt tredje. Du kan dele billedet på facebook.dk/vesterbroaktien eller på
Instagram under hashtagget #Vesterbroaktien #Vbroaktien. På den måde vil vi samlet skabe
opmærksomhed om, at vi står sammen om de udsatte borgere på Vesterbro.
På Vesterbro passer vi på vores egne.

