
misa  شرکت درباره  

 تاسیس شده است و اکنون در سراسر استان استکھلم بزرگ، مالمو،وستروس، ۱۹۹۴میسا در سال 
  ،اوپساال ،لوند و حومه این شھرھا دارای مراکز تخصصی است.اسکنه

میسا از اول حروف کلمات روش توسعه،پشتیبانی  از افراد و به سمت جامعه و محیط کار تشکیل 
شده است. میسا خدمات آموزشی و مھارتھای کاری را به کومنھا (شھرداریھا)،سازمان ھا و شرکتھا 

ارائه میدھد. این آموزشھا و کالسھا در سرتاسر سوئد و اروپایه شمالی ارایه میگردد. ما تالش 
 می کنیم تا مسیر رسیدن به یک شغل مناسب برای افراد با مشکالت متفاوت را آسانتر کنیم. 

روش کار 
رزیابی:  با حمایت و آموزشھای ما افراد ناتوان میتوانند در محیطھای کاری ا

جذب شوند. داشتن یک کار مناسب باعث ایجاد موقعیت اجتماعی برای فرد و 
ھمچنین باعث مشارکت وی در جامعه میشود. این نقش اجتماعی،امر بسیار 
مھمی  است. یک شغل مناسب به معنی  برنامه ریزی منظم روزانه و ھمچنین 

  .انتقال اطالعات فرد به محیط کار است

ابتدا عالیق و قابلیتھای فرد مورد نظر تشخیص داده میشود و سپس  کار آموزی:
یک محیط کار مناسب با این قابلیتھا برای فرد انتخاب میشود. در موقع بروز 
مشکالت کاری در محیط کار نیز پشتیبانی  کامل ارایه میشود. روند رشد و 
پیشرفت نیز  با کمک و حضور مسئول شخص مورد نظر به صورت مستمر 

 پیگیری میشود.

ما از روش کاری ISA استفاده می کنیم که مخفف کلمات حمایت و  کار/ فعالیت :
پشتیبانی  شخص در محیط کار است. از طریق ایجاد یک رابطه نزدیک و مطمئن، 

فرد مورد نظر حمایتھای الزم را برای انجام کارھا به صورت مستقل کسب 
می کند. این حمایتھا میتواند شامل ساده کردن دستور عملھای کاری و یا 

شامل پشتیبانی  ھای اجتماعی برای بھتر کردن نحوه ارتباط شخص با ھمکاران 
خود باشد. روش ISA باعث میشود که محیط ھای کار معمولی  قابل دسترسی  

.   برای ھمه باشد
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