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Avullamme kaikki halukkaat voivat osallistua työelämään!
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Misa
Vuonna 1994 perustettu Misa toimii nykyisin Tukholmassa, Uppsalassa, Västeråsissa,
Södertäljessä, Göteborgissa ja Skånen alueella. Pyrimme auttamaan pitkäaikaistyöttömiä ja vammaisia työelämään. Toimeksiantajiamme ovat kunnat, työvoimatoimisto
ja koulut, joille tarjoamme erilaisia työlähtöisiä palveluita. Useimmat asiakkaamme
saavat tukea LSS:n, SoL:n tai jonkin työmarkkinapoliittisen hankkeen kautta.
Misan kolmivaiheinen malli

Toimintatapamme
Jokainen Misaan tuleva henkilö saa oman työkonsulentin tai
työnohjaajan. Pyrimme yhdessä kartoittamaan henkilön taidot,
resurssit ja vahvat puolet. Sen jälkeen vertaamme niitä sopiviin
työpaikkoihin ja työtehtäviin. Prosessi on kuvattu viereisessä
kolmivaiheisessa mallissa.
Yhä useammat asiakkaamme työllistyvät työharjoittelun jälkeen.
Toisten tavoitteena on työllistyä tavalliseen työelämään, mitä
kutsumme työtoiminnaksi.
Tukemme avulla jokainen voi kehittää kykyjään ja osallistua
työelämään.
Paikka työelämässä antaa ihmisille vahvuutta, itseluottamusta
ja osallisuutta yhteiskunnassa. Se tarkoittaa myös säännöllisiä
rutiineja, sosiaalista yhteisöllisyyttä ja omien taitojen ja resurssien jakamista.
Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja. Yksiköidemme yhteystiedot löydät tämän lehden kääntöpuolelta.
Lisätietoa löydät myös osoitteesta misa.se.

www.misa.se

Kartoitus
1. Opettelemme tuntemaan
henkilön ja selvitämme
yhdessä kiinnostuksen
kohteet, kyvyt ja tavoitteet.

Harjoittelu
2. Henkilö saa kokeilla yhtä
tai useampaa työpaikkaa
harjoittelussa. Misa on
mukana tukena.

Työ
3. Harjoittelu on muuttunut 		
työtoiminnaksi tai työsuhteeksi,
joskus Misan jatkuvan tuen
avulla.

Yksiköt Tukholmassa

Yksiköt muilla paikkakunnilla

Neuropsykiatriset vammat

Misa Göteborg

Misa Bondegatan
bondegatan@misa.se

+46 (0)8 - 714 33 30

Misa Döbelnsgatan +46 (0)8 - 647 47 75
dobelnsgatan@misa.se

Misa Kungsgatan

+46 (0)8 - 617 90 80

kungsgatan@misa.se

liljeholmen@misa.se

+46 (0)8 - 669 01 60

Oppimisvaikeudet/
Kehityshäiriöt
Misa Kista

+46 (0)8 - 621 08 40

kista@misa.se

Misa Sveavägen

+46 (0)8 - 739 04 70

sveavagen@misa.se

Misa Skärholmen
Misa Vällingby

+46 (0)46 - 888 85 28

skane@misa.se

Misa Södertälje

+46 (0)8 - 515 16 140

sodertalje@misa.se

Misa Uppsala

+46 (0)18 - 12 74 30

Misa Västerås

+46 (0)21 - 444 03 01

vasteras@misa.se

Misan pääkonttori
Misa AB
Korta gatan 7
171 54 Solna, Sweden

+46 (0)8 - 515 16 110

Puhelin: +46 (0)8 - 580 813 40
Sähköposti: info@misa.se

+46 (0)8 - 761 73 90

www.misa.se

skarholmen@misa.se
vallingby@misa.se

Misa Lund

+46 (0)31 - 380 99 00

uppsala@misa.se

Hankinnaiset aivovammat
Misa Liljeholmen

goteborg@misa.se

Autismi
Misa Blackeberg

+46 (0)8 - 37 48 20

blackeberg@misa.se

Misa Globen

+46 (0)8 - 448 01 00

globen@misa.se

Mielenterveys- ja sosiaaliset häiriöt
Misa Fridhemsplan +46 (0)8 - 653 00 86
fridhemsplan@misa.se

Misa Kapellgränd

+46 (0)8 - 26 63 80

kapellgrand@misa.se

+46 (0)8 - 400 221 30

Misa Järva
jarva@misa.se

Kuulovammat
dobelnsgatan@misa.se
kapellgrand@misa.se
Misa AB on osa WiljaGruppenia, jonka omistamissa toiminnoissa pyritään edistämään vaikeuksissa olevien ihmisten
mahdollisuutta osallistua tavalliseen työelämään. Konsernissa on vahva yhteinen tahto muuttaa asennetta yhteiskunnassa siten, että olisi mahdollista luoda ”työelämä kaikille”.

Med
vårt stöd
kan alla
somosallistua
vill delta ityöelämään!
arbetslivet!
Avullamme
kaikki
halukkaat
voivat
www.misa.se

