
Ett 
boende 
med 
värme!

Vi kombinerar affärsmässighet och demokrati med 
egenmakt och självhjälp. Det ger livskraftiga företag 
och riktiga jobb till människor som arbetar 100 % av 
sin egen förmåga.

Vi samarbetar med Coompanion för att utveckla 
social franchising som metod för att sprida socialt 
företagande. Det handlar om att starta företag till-
sammans för att uppnå sociala mål – i vårt fall att 
skapa arbete och drogfria boenden.

Idag fi nns Villa Vägen ut! i Göteborg, Sundsvall, 
Örebro och Östersund.

Läs mer på  www.vagenut.coop
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Villa Vägen ut! Karin 
har upphandlingsavtal, så kallat ramavtal, 

med kommuner och Kriminalvården. 

Välkommen 
att höra av dig till oss!

Verksamhetschef

Tina Eriksson

0736-88 99 74

031- 91 27 41

tina@vagenut.coop

Postadress:

Villa Vägen ut! Karin

Vägen ut! kooperativen

Stigbergsliden 5B

414 63 Göteborg

www.vagenut.coop/villavagenutkarin

Sociala företag – vägen till arbete



 Villa Vägen ut! Karin 
är ett halvvägshus för kvinnor. Till oss är du 

välkommen när du bestämt dig för att bryta 

med droger och kriminalitet.

Vi ger dig stöd att utveckla din plan för fram-

tiden och träna på det vardagsliv som du 

kanske har tappat bort under ditt kriminella liv.

Målet är att du går vidare med ett nytt socialt 

nätverk, arbete och en aktiv fritid.

Saknar du arbete eller annan sysselsättning

kan vi hjälpa dig till en arbetsträningsplats.

Om du är mamma kan vi ge dig stöd och mod 

att skapa en kontakt som är bra för ditt barn.

Villa Vägen ut! Karin är en modernt utrustad 

sekelskiftesvilla nära havet. Tomten är härligt 

stor och vi har växthus och vedeldad bastu i 

trädgården.

Hos oss gäller
❖ Nolltolerans mot droger och alkohol.  

 Drogfrihet dokumenteras genom 

 urinprov.

❖ 12-stegsmetoden som ett viktigt  

 verktyg för att hålla sig drogfri.

❖ NA-möten eller motsvarande 2 ggr/v.

❖ Deltagande i och ansvar för 

 hushållets dagliga rutiner.

❖ Motivationsgrupp 1 gång/v.

❖ Fritidsaktiviteter 2 ggr/v.

Vi erbjuder
❖ Individanpassat stöd

❖ Arbetsträning 

❖ Arbetsrehabilitering

❖ Hjälp till självhjälp

❖ Vid behov slussning till olika former  

 av samtalskontakter.

❖ Friskvård

❖ Kostrådgivning

❖ Skräddarsydd utsluss med efter-

 vård och möjlighet till boendekarriär.

❖ Karriärstöd som stöttar och

 vägleder när det är dags att gå

 vidare till arbete eller studier.

❖ Personal dygnet runt med bred 

 kompetens och egenerfarenhet av  

 ett liv med missbruk och kriminalitet.

Vi tror på att stärka 
människan där hon är!

Villa Vägen ut! Karin har jourplatser 

för dig som är utsatt för våld. 

Hit är du välkommen när du inte 

har någonstans att ta vägen.

Ring: 031-91 27 41


