
DIT BESKÆFTIGELSESFORLØB I
SETTLEMENTET VESTERBRO

Settlementet er placeret på Vesterbro i Dybbølsgade, 
Saxogade og Istedgade.  

Vores indsats er målrettet dig, der har behov for 
afklaring og støtte på vej mod beskæftigelse eller 
anden forsørgelse, og den er til dig, der har brug for 
træningsbaner, på din vej ud på arbejdsmarkedet 
eller som led i din videre afklaring.

De konkrete træningsbaner, vi til byder, er placeret 
i syv forskellige butikker, der ligger i vores sociale 
handelsgade i Saxogade. Her er det muligt for dig 
at opbygge nye kompetencer med støtte fra Settle-
mentets fagpersonale. Og her bliver du en del af et 
helt særligt arbejdsfællesskab, der igennem årene 
har givet mange mennesker selvtillid og tro på, at de 
kan blive en del af arbejdsmarkedet.  

Når du er en del af Settlementets indsats, planlæg-
ger du sammen med din faste beskæftigelsesmen-
tor, virksomhedskonsulent og jobcenteret, hvordan 
dit forløb skal se ud, og hvad du skal deltage i.  

BESKÆFTIGELSESRETTEDE AKTIVITETER 
I SETTLEMENTET: 

●   Praktik i en af vores 7  butikker i Saxogade eller i 
      andre virksomheder  

●   Samtaler med din faste beskæftigelsesmentor  

●   Samtaler med virksomhedskonsulent 
●   Praktik- og/ eller jobsøgning 
 
●   Mindfulness og afspænding

●   Fysisk træning  

  
Vi har arbejdet med beskæftigelsesforløb til udsat-
te ledige igennem årtier. Alle forløb er forskellige, 
for alle mennesker er forskellige. Vi ser frem til at 
arbejde sammen med dig.



SETTLEMENTETS HANDELSGADE
I SAXOGADE - VORES 7 BUTIKKER

Settlementets syv socialøkonomiske butikker 
i Saxogade udgør til sammen Danmarks eneste 
sociale handelsgade. Her har vi i over 30 år tilbudt 
virksomhedspraktikker og træningsbaner, der giver 
borgere i beskæftigelsesforløb mulighed for at 
udvikle og opbygge faglige, personlige og sociale 
kompetencer, inden vi etablerer virksomhedsprak-
tikker udenfor Settlementet.  

I  DEN SOCIALE HANDELSGADE SAXO-
GADE HAR VI FØLGENDE BUTIKKER OG  
TRÆNINGSBANER: 

Cafe Sonja har i de sidste 30 år været en populær cafe 
på Vesterbro, der tiltrækker alle både unge, ældre og 
børnefamilier. Vi har fokus på den gode mad, den pro-
fessionelle service og det stærke arbejdsfællesskab. 

Fredes Woodshop er vores værksted med fokus på 
træ- og snedkerarbejder af høj kvalitet. Vi bygger 
plantekasser, knager, krukkeophæng, stole og skam-
ler. Derudover renoverer og re-designer vi møbler. 
Alle produkter er til salg i butikken. 

Hos Ruben og Bobby er en markant kombineret 
frisørsalon og legetøjsforretning. Frisøren er mål-
rettet alle køn, og vi er specialister i computerspil, 
konsoller og legetøj fra 80’-90’erne. 

Grønne Kræfter er by-gartner- og gårdsmandsservice. 
Vi sikrer et mere grønt og bæredygtigt Vesterbro. Vi ar-
bejder udendørs og passer bl.a. gårdanlæg og grønne 
arealer - altid med fokus på miljøvenlige metoder. 

I Heidi & Bjarne har vi fokus på børnetøj og tilbehør. 
Vi sælger genbrug/re-design med fokus på bære-

dygtighed. Vi har en webshop og et produktions-
værksted, hvor vi producerer varer til butikken og 
samarbejdspartnere.  

LØS Market er den eneste 100 % emballagefri, øko-
logiske købmand i København. Du finder derfor  
alle vores varer i store beholdere, og kunderne tager 
selv den ønskede mængde med hjem i genanven-
delig emballage. Vores overordnede koncept er 
ingen mad- og ressourcespild. 

Normas er en designbutik, der primært sælger 
bæredygtige mærker indenfor tøj, møbler og brugs-
kunst. Normas fungerer også som en lille café med 
siddepladser ud til Litauens Plads. Vi sælger bl.a. 
kaffe og kage (fra Café Sonja) i butikken. 

Derudover er det også muligt, at deltage i et beskæf- 
tigelsesrettet tilbud og træne kompetencer i vores 
aktive værested Gang i Gaden, der har eksisteret 
siden 2007 som et stærkt fællesskab placeret på 
hjørnet af Istedgade og Saxogade. Der er også  
mulighed for at komme i Gang i Gaden som en del 
af et efterværn.

Endelig tilbyder vi også Settlementets Rådgivning, 
som er en gratis og uafhængig social- og gælds-
rågivning samt retshjælp. Rådgivningen foregår i  
øjenhøjde  og  i samarbejde med rådsøgende. Målet 
er, at alle, der går fra rådgivningen efter et kortere 
eller længere forløb, har ny viden og redskaber til at 
håndtere egen situation.



I Saxogades socialøkonomiske butikker har vi mange forskellige opgaver, som vi tilpasser det enkelte forløb. Her er der billeder fra 
butikkerne Heidi & Bjarne, Normas, Grønne Kræfter, Fredes Wood Shop, Grønne Kræfter, LØS marked og Cafe Sonja.
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VELKOMMEN TIL 
SETTLEMENTET VESTERBRO

Settlementet er placeret på Vesterbro i Dybbøls-
gade, Saxogade og Istedgade og tilbyder beskæf-
tigelsesrettede tilbud målrettet mennesker med 
behov for afklaring og/ eller støtte. Målgruppen 
er borgere, som på trods af gentagne indsatser 
endnu ikke har fundet fodfæste på arbejdsmar-
kedet, og som skal støttes i denne proces. Vores 
erfaring er, at med den rigtige faglige støtte og 
sparring kan også denne målgruppe blive en del 
af arbejdsmarkedet.  

Vi har i Settlementet arbejdet med beskæftigelses- 
indsatser i samarbejde med forskellige kommu-
ner igennem de sidste 30 år. I de sidste 3 år har vi 
derudover samarbejdet med den A.P. Møllerske 
Støttefond og Københavns Kommune omkring 
støtte til særligt udsatte i deres tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet. Her er der arbejdet med me-
todeudvikling og styrkelse af målrettede beskæf-
tigelsesindsatser med et særligt blik på blandt 
andet fleksjob og løntimer for målgruppen. 

Vi er vant til at samarbejde med mange forskellige 
aktører, herunder kommuner, virksomheder og 
andre organisationer og er altid nysgerrige på at 
udvikle nye modeller for samarbejde. Vi ser frem 
til at høre fra jer. 



KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål, er du meget 
velkommen til at kontakte:

Rikke Baker 

Beskæftigelseschef 

Tlf. 60 82 41 40

Charlotte Keller 

Faglig leder 

Tlf. 50 59 60 65
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