Social franchising
Vi vet att det inte är lätt att starta företag. Det kräver en
bra affärsidé, kunskaper, kontakter och kapital. Därför
har Vägen ut! tillsammans med Coompanion* utvecklat
social franchising så att fler ska kunna starta.

”Efter lång tid av utanförskap tar det tid att
komma igen.
På Vägen ut! jobbar
många människor som
är över 40, och nu har

Kopiera framgångsrika affärsidéer
Vi har lånat det bästa från vanlig franchising och lagt till
det som är speciellt med socialt företagande; egenmakt,
delaktighet, ömsesidigt kunskapsutbyte och bildandet av
en gemenskap. Fördelarna är flera. Företag som startar
i franchiseform klarar sig bättre än andra. Vi undviker att
hjulet uppfinns på nytt och samarbetet stärker konkurrenskraften.

sin första anställning.”
Tina Eriksson,
verksamhetschef
Villa Vägen ut! Karin

”Vi har inte en massa
Ömsesidig nytta
Vägen ut! ger det nystartade företaget rättigheten att
använda varumärke, koncept och metoder. Erfarenhet
överförs från ett välfungerande företag till ett nytt. Stommen
i samarbetet är en handbok och avtal mellan parterna. Vi
delar helt enkelt med oss av våra erfarenheter och kunskaper,
i gengäld blir vi fler som arbetar mot de gemensamma
sociala målen. Idag finns Villa Vägen ut! i Säve, Göteborg,
Sundsvall, Örebro och Östersund.

utbildning bakom oss.
Men vi är oerhört duktiga
på att ta emot folk som
är trasiga.”
Tommy Johansson,
verksamhetschef
Villa Vägen ut! Solberg

Läs mer: www.vagenut.coop
Det sociala företaget
• Säljer tjänster eller produkter.
• Integrerar människor som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv.
• Skapar delaktighet för medarbetarna.
• Återinvesterar sina vinster i egna eller liknande
verksamheter.
• Är fristående från offentlig verksamhet.
* Coompanion är företagsrådgivaren när personer vill starta
eget tillsammans. De finns på 25 platser över hela landet.

Välkommen att höra av Er!
Vägen ut! kooperativen
Stigbergsliden 5B
414 63 Göteborg
tel 031-711 61 50
vagenut@vagenut.coop

www.vagenut.coop

Villa Vägen ut!
halvvägshus
med dubbelt
uppdrag
VILLA VÄGEN UT! SPRIDS GENOM
SOCIAL FRANCHISING – SÄVE, GÖTEBORG,
SUNDSVALL, ÖREBRO OCH ÖSTERSUND

Villa Vägen ut! med dubbelt uppdrag
◆ Erbjuder boende till människor som vill bryta med missbruk och kriminalitet.
◆ Skapar arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden.
Målet med vistelsen är att bryta med en destruktiv livsstil
och bygga upp ett vanligt liv med arbete, nytt socialt nätverk
och en aktiv fritid.

Villa Vägen ut!
Drogfritt. Nolltolerans mot droger. Drogfrihet dokumenteras
genom urinprov.
Litet och personligt. 5-8 boendeplatser. Alla deltar i och
ansvarar för hushållets dagliga rutiner och aktiviteter.
Individuellt stöd. Tydliga målsättningar och individuella
planer utifrån varje enskild boende. Nätverksbaserat arbete
med den boendes hela nätverk.
Vilja till förändring. Hit söker sig människor av fri vilja. De
boende arbetar med sig själva och vill förändra sina attityder
och beteenden. Detta görs bland annat genom deltagande i
NA/AA möten, motivationsgrupper, fritidsaktiviteter, friskvård
och kostrådgivning.

Arbetsträning/arbetsrehabilitering. Arbete har ett stort
värde när det gäller att bygga upp självförtroende och
identitet. De boende som saknar arbete eller studier hjälper
vi till en arbetsträningsplats om så önskas.
Egenerfarenhet. Personal dygnet runt med bred kompetens
och väl bearbetad egen erfarenhet av kriminalitet och missbruk.
Egenerfarenheten spelar en avgörande roll när det gäller att
ge de boende hopp om att det går att bygga upp ett nytt liv.

Från bidragstagare till företagare
Vägen ut! kooperativen kombinerar affärsmässighet
och demokrati med egenmakt och självhjälp. Det ger
livskraftiga företag och riktiga jobb.
Våra företag säljer tjänster eller produkter. Vinsten

Barnperspektiv. De boende kan få stöd och mod att återknyta en kontakt som utgår från vad som är bäst för barnet.

används till att starta nya företag som ger fler riktiga

Karriärstöd. Stöd och vägledning när det är dags att gå
vidare till arbete eller studier.

företagande.

Utsluss och boendekarriär. Skräddarsydd utsluss med
eftervård och möjlighet till boendekarriär.

Medarbetarna i våra företag arbetar 100 % av sin

Nya arbetsplatser
Villa Vägen ut! integrerar människor i arbetslivet genom att
anställa medarbetare med egenerfarenhet som motivatörer.
Arbetsplatsen erbjuder ett yrke och en möjlighet till utveckling och socialt entreprenörskap. Medarbetare lär sig att
bemöta de boende, ansvara för rutiner och skapa struktur
i vardagen. De lär sig också att möta olika människor, tala
med myndigheter och ta sig fram i samhället. Detta stärker
medarbetarnas egenmakt och är en väg tillbaka till arbetsmarknaden.

jobb. Det betyder att vi har ett socialt mål med vårt

förmåga. Idag, 2009, är vi cirka 70 anställda varav
över hälften är kooperatörer, det vill säga delägare, i
respektive företag.

Konsortiemodellen – små blir starka
tillsammans
Efter italiensk förebild organiserar sig Vägen ut!
kooperativen i ett konsortie. Företagen har gemensamma lösningar för personal- och arbetsgivarfrågor,
försäkringar, utvecklingsfrågor, marknadsföring och
styrning. Företagen delar på risker, bygger upp

”

gemensamt kapital och hjälper till med resurser
och kompetens när nya företag ska starta. Genom

Jag kan betala mina räkningar och ta hand om min familj.
Känna att jag behövs på morgonen när jag vaknar.”
Anställd Villa Vägen ut! Karin

konsortiet skapas karriärvägar för medarbetare
som vill gå vidare till nya arbetsuppgifter i något av
systerföretagen.

Vägen vidare till boendekarriär
Villa Vägen ut! utvecklar boendekarriär för människor med
missbruk och kriminalitet i bagaget. Steget från halvvägshus till ensamheten i egen lägenhet är för de allra flesta för
stort. För att inte falla tillbaka till gamla livsmönster krävs
ett nytt socialt nätverk, arbete och en aktiv fritid. Med vår
nya boendeform ger vi stöd hela vägen till ett bra liv. Vi
kallar vår gemensamma form av boende för Vägen vidare.
Bland våra verksamheter finns screentryckeri för
Hit söker sig självständiga människor efter vistelse på
Villa Vägen ut! eller längre vistelse på behandlingshem.
Vi kombinerar eget boende med gemensamma boendeytor.
Professionella boendestödjare stöttar de boende under
såväl fasta tider som oplanerade besök. Vårt mål är att
Vägen vidare är steget innan egen lägenhet för den som
har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

unga, café & catering, konferens- och hotellverksamhet, arbetsträningsplatser, gröna tjänster
och grön rehabilitering, väv- och konsthantverkskooperativ, egenanställningsföretag med flera.

