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Misa hakkında
1994 yılında kurulan MİSA , değişik engelliler konusunda uzmanlaşmış birimlerden meydana
gelmiştir. Faaliyetlerini Stokholm il sınırları içinde, Skåne, Uppsala ayrıca Västeråsda
yürutmektedir.
Misa adı, yöntem geliştirme, bireysel destek, toplum kılavuzluğu ve iş kılavuzluğunun baş
harflerinden meydana gelmiştir. Ayrıca belediye, kuruluş ve işletmelere engelliler konusunda
yöntem geliştirici eğitim hizmetleride verilmektedir. Verilen hizmetlerin amacı, değişik türden
engelli insanların iş hayatına katılmasını kolaylaştırmaktır.

Çalışma yöntemimiz
Engelli insanlara doğru ve gerekli destek verildiğinde, onlar iş
hayatında yer alabilirler. Bireyin topluma uyumunda, toplumla
bütünleşmesinde iş sahibi olmasının önemi büyüktür. Üretken
ve yaratıcı calışma, insanca bir yaşam sürdürebilmenin ön koşuludur. Engellinin iş sahibi olması, kendi kişisel bilgi ve olanakları ile düzenli ve sürekli toplum hayatına katkıda bulunması
önemlidir.
Biz, verilecek desteğin planlanmasi sırasında, engellinin kişisel
ilgi alanlari ve olanakları ile verilen işin uygun olmasına önem
veriyoruz. İşyerinde olası bir problem çıktığında, desteğimizle
yanınızda oluyoruz. İşveren ve engelli ile beraber, verdiğimiz
desteğin değerlendirmesini yapıyor, gelişme ve ilerlemesini
takip ediyoruz.
Biz uygulamada ISA yöntemini kullanmaktayız, yani İş hayatinda bireysel destek (individuellt stöd i arbete). Kişi, karşılıklı ve
güvenli bir ilişki sonucu aldığı destek ile, kendisine ait görevleri
mümkün olduğunca bağımsız yerine getirir. Destek, bazı durumlarda açık talimatlar geliştirerek, yapılacak işi basitleştirmeyi
amaçlar. Bazı durumlarda ise verilecek “toplumsal destek”,
kişinin meslekdaşları ile uyum içinde çalışmasına yardımcı olur.
ISA yöntemi ile herkes normal iş bulabilir.

www.misa.se

ETÜT
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Birimlerimiz

Calışma engelli kişiler-LSS ve SoL

Nöro gelişimsel engelliler

Misa Göteborg

Misa Bondegatan

+46 (0)8 - 714 33 30

bondegatan@misa.se

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

Misa Kungsgatan

+46 (0)8 - 617 90 80

kungsgatan@misa.se

Misa Lund

+46 (0)31 - 380 99 00
+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

uppsala@misa.se

Misa Västerås

Beyin hasarlilar
Misa Liljeholmen

goteborg@misa.se

+46 (0)21 - 444 03 01

vasteras@misa.se

+46 (0)8 - 669 01 60

liljeholmen@misa.se

Öğrenme Güclüğü/
Gelişim bozukluğu
+46 (0)8 - 621 08 40

Misa Kista
kista@misa.se

Misa Sveavägen

+46 (0)8 - 739 04 70

sveavagen@misa.se

Misa Skärholmen

+46 (0)8 - 515 16 110

skarholmen@misa.se

Misa Vällingby

+46 (0)8 - 761 73 90

Genel Müdürlüğümüz
Misa AB
Korta gatan 7
171 54 Solna, Sweden
+46 (0)8 - 580 813 40
E-mail: info@misa.se

www.misa.se

vallingby@misa.se

Otizm
Misa Blackeberg

+46 (0)8 - 37 48 20

blackeberg@misa.se

Misa Globen

+46 (0)8 - 448 01 00

globen@misa.se

Psikiyatrik engelli
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
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