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Café David bygger på värdeorden kontinuitet och ut-
hållighet. Verksamheten erbjuder människor i utsatta 
livssituationer kostnadsfri frukost, lunch till reducerade 
priser, möjlighet att sköta sin personliga hygien, kläder 
och skor samt värme och gemenskap med kända ansikten 
i trygga miljöer. Man har också möjlighet att träffa läkare 
och tandläkare genom Stadsmissionshälsan. 

Aktiv vardag
Förutom basbehov erbjuder Café David ett långsiktigt 
stöd och skräddarsytt förändringsarbete. Med hjälp av 
volontärer erbjuds också aktiviteter och utflykter för att 
bidra i processen att bryta negativa mönster. Under året 
har Café David i Malmö bl.a.  givit deltagare en möjlighet 
att uttrycka sig konstnärligt under ledning av konstut-
bildad personal. Ett sjuttiotal konstverk skapade av ca 
30 deltagare visades i caféet för att sedan saluföras under 
en välbesökt vernissage. Inkomsterna gick oavkortat till 
gemensamma aktiviteter för deltagarna, bland annat en tur 
på Göta kanal och ett besök på akvarieanläggningen Den 
Blå Planet i Kastrup. 

Café David är Skåne Stadsmissions öppna verksamhet för kvinnor och män som lever i utsatta 
livssituationer. Café David erbjuder såväl lindring av den mest akuta nöden som ett långsiktigt 
förändringsarbete med den enskilda individens behov i fokus. I början av året tog Skåne 
Stadsmission över dagverksamheten för människor i hemlöshet i Kristianstad efter en förfrågan 
från Svenska kyrkan. Skåne Stadsmission driver sedan februari 2013 Café David i såväl Malmö 
som Kristianstad. 

Café David  
i Malmö och Kristianstad

Öppen dörr för kvinnor i hemlöshet
Kvinnor i hemlöshet drabbas ofta av ett dubbelt utanför-
skap då de tvingas bli beroende av män för sin överlevnad. 
Aktiviteten Öppen dörr för kvinnor i hemlöshet på Café 
David startade 2011. En gång i veckan får utsatta kvinnor 
en fristad här, utan män omkring sig. De kan äta lunch 
tillsammans, koppla av, sköta om sig själva, få nya kläder 
och skor samt stöd och information för att kunna förändra 
sin livssituation. Volontärer bidrar med aktiviteter, samtal 
och gemenskap. 

Café David nu även i Kristianstad
I februari 2013 tog Skåne Stadsmission över dagverksam-
heten för människor i hemlöshet i Kristianstad efter en 
förfrågan från Svenska kyrkan. Verksamheten bedrivs på 
samma sätt som i Malmö. Café David får möjlighet att ver-
ka fullt ut under 2014 i nya lokaler i centrala Kristianstad. 

Under 2013 ökade antalet   
frukostgäster från 19 300 till   
23 597 bara i Malmö. En ökning 
med nästan  10 000 från 2012  
då siffran var 34 953. 

2013 ökade antalet 
frukostgäster med cirka 

22 % bara i Malmö.
Under året serverades 
totalt 44 638 måltider 
på Café David i Malmö.

Stort tryck
Fler och fler människor söker sig varje år till Café David 
för akut och långsiktigt stöd. Över 73 000 besök sker årli-
gen och varje morgon äter ett hundratal gäster kostnadsfri 
frukost. Under 2013 ökade antalet frukostgäster från 
19 300 till 23 597 bara i Malmö. I Kristianstad var antalet 
frukostar 3 621. 44 638 måltider serverades totalt under 
2013 på Café David i Malmö. 2012 var siffran 34 953 
måltider. Under 2013 noterades en ökning bland flera 
målgrupper samtidigt som medelåldern sjönk bland 
deltagarna. Antalet EU-migranter som söker sig till 
Café David har ökat. Många av deltagarna lever i utan-
förskap, arbetslöshet, hemlöshet, missbruk eller psykisk 
ohälsa. Men även människor som av andra anledningar 
söker stöd, värme och gemenskap kommer till Café David.

Café David är en gåvofinansierad verksamhet. Bland bidragsgivarna finns 
Albert Pålsson Stiftelse, Johanniterorden, Sociala resursförvaltningen, Svenska 
PostkodLotteriet via Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner samt enskilda bidrag 
från föreningar, företag och privatpersoner.


