Misa Fridhemsplan
På Misa Fridhemsplan arbetar vi med att personer med psykisk samt social ohälsa ska kunna hitta en
lämplig sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Vår verksamhet bygger på att ta tillvara på
dina egna idéer, intressen, resurser och kompetenser.

Vad vi gör
Vi arbetar enligt metoden IPS – individual placement & support. IPS är en vetenskapligt beprövad
metod som syftar till att personers egna mål styr valet och omfattningen av sysselsättningen.
Tillsammans arbetar vi lösningsfokuserat utifrån genomförandeplanen som vi skapar tillsammans
under uppstarten. Målet kan variera från att vilja prova på olika eller nya branscher, att hitta en
meningsfull tillvaro och/eller att arbeta mot en anställning. Först och främst arbetar vi indiv duellt
men det finns även valbara kurser i mindfulness och gruppvägledning. Stort fokus läggs vid de sociala
aspekterna. Det ska vara meningsfullt att vara delaktig i arbetslivet.
Du ska ha ett stort inflytande i valet av sysselsättning. Tanken är att matcha dina önskemål mot
arbetsgivares behov. Med en viss motivation och realistiska förväntningar kan alla hitta rätt
sysselsättning/arbete!
Misa Fridhemsplan är inte en vanlig daglig verksamhet. in sysselsättning har du på den öppna
arbetsmarknaden, varför du själv står för måltiderna. När och vad du äter beror på vilka tider som du
är på arbetsplatsen.

Personal
På Misa Fridhemsplan arbetar arbetskonsulenter och ar etshandledare. Nästan alla anställda har en
högskoleexamen. Hos oss arbetar beteendevetare, samhällsvetare och personalvetare. Tillsammans
har vi erfarenheter från ett stort spektra av yrkesområden. Vi har också redan etablerade kontakter
inom ett flertal yrkesområden. Har vi inte redan rätt kontakter så gör vi allt vi kan för att skapa dem.

Lokaler/Hitta hit
Vår lokal ligger på S:t Göransgatan 84, 300 meter från Fridhemsplans tunnelbana (uppgång mot
Fridhemsgatan). Det tar en kvart att promenera från Karlbergs pendeltågsstation, eller så kan man ta
buss eller tunnelbana från S:t Eriksplan. Lokalen ligger centralt och är lätt att hitta till.

Kontakt
http://www.misa.se/kontakt_fridhemsplan aspx
Verksamhetschef: Lena Romert
E‐post: lena.romert@misa.se
Telefon: 08‐653 00 86
Besöksadress: S:t Göransgatan 84, 112 38 Stockholm

