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Genom Misa Ung kraftsamlar vi för att förebyg
Varför Misa Ung?

•

För att du som är ung ska få tillgång till hela Misas

•

För att du som arbetar med unga ska kunna

•

kompetens, nätverk och metoder för att nå dina mål inom
arbete och studier.

erbjuda en tjänst där vi samlar ett brett utbud av insatser.

För att skapa en bra plattform för intern och extern
samverkan för att fortsätta att utveckla och förbättra arbetet med unga och unga vuxna.

Vilka är våra uppdragsgivare?
Vi har samarbeten med HVB- och SIS-hem, Kriminalvården,
Frivården, Öppenvården, Grundskolor, Gymnasieskolor,
Gymnasiesärskolor via Kommuner, Stadsdelsförvaltningar,
Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten.

gga utanförskap bland unga och unga vuxna.
Vad är Misa Ung?
En heltäckande insats som riktar sig till unga och unga vuxna i
åldrarna 15 – 29 år som riskerar eller befinner sig i utanförskap.
Misa Ung skräddarsyr en insats utifrån individens behov och förutsättningar med fokus på hela livssituationen.
Alla får en personlig arbetscoach från Misa Ung
Samordning och stöd till andra aktörer
Möjlighet till samtalsstöd
Tillgång till ett stort kontaktnät med arbetsplatser för att
matcha till arbete
Studie- och yrkesvägledning för studier och studiestöd
Stort program med valbara sidoaktiviteter och kurser
Misa Ung arbetar med beprövade och evidensbaserade
metoder (SE, SEd, IPS och MI)
Vi kan erbjuda helhetslösningar med stöd till sysselsättning
på heltid genom exempelvis arbetspraktik, studier och fritidsaktiviteter

På Misa har vi arbetat med att inkludera unga i samhällslivet i
över 20 år. Eftersom vi arbetar individuellt så har varje person
fått en personligt utformad insats. Det övergripande målet har
alltid varit att bryta ett utanförskap genom inträde i arbetsliv eller
studier.
Just nu arbetar Misa med över 350 unga och unga vuxna inom
åldersspannet 15–29 år. Personer som av olika anledningar
riskerar eller befinner sig i ett utanförskap och vill få stöd i att
förändra sin livssituation.
Vi är 230 anställda fördelade på 20 enheter. Tillsammans har vi
bred kompetens och stor erfarenhet. Att samla detta i Misa Ung
är en kraftsamling för att kunna göra större skillnad för många
fler.

Kontakta Misa Ung
Har du frågor kring Misa Ung, priser eller undrar hur
man gör för att få ta del av Misa Ung, kontakta oss på
08-515 161 80 eller ung@misa.se

@ungmisa
www.misaung.se
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