Företag för en
hållbar värld
Vägen ut! kooperativen har
11 sociala företag med en
omsättning på 32 Mkr om året.
Vi är drygt 100 anställda.
De flesta av oss har gått från
bidragstagare till företagare.
Fler än 200 personer deltar i
det dagliga arbetet.
Våra företag finns på flera håll
i landet och sprids genom
social franchising.
Alla våra företag har dubbla
uppdrag. Dels säljs miljövänliga
produkter och tjänster. Dels
skapas arbete åt människor
som inte kommer in på
arbetsmarknaden.

Karins Döttrar
Vi är ett Väv- och konsthantverkskooperativ som välkomnar kvinnor på
arbetsträning och arbetsrehabilitering. Under årens lopp har vi framgångsrikt
gett stöd till över hundra kvinnor.
Till oss är du välkommen var du än befinner dig i livet. Här får du stöd att komma
igång att arbeta i din egen takt. Här finner du lugn och ro att landa och utvecklas.
Vi är en liten och personlig arbetsplats.
Tillsammans ansvarar vi för de dagliga arbetsuppgifterna. Målet med arbetsträningen/arbetsrehabiliteringen är att du går vidare med ett arbete, bra socialt
nätverk och en aktiv fritid.

Egen erfarenhet
Många av våra medarbetare har egen erfarenhet av olika former av utanförskap.
Vi kallar det egenerfarenhet, en värdefull kompetens som skapar förtroende och
ger hopp om att det går att ta makten över sitt liv.

Barnperspektiv
Besök vår web shop
webshop.vagenut.coop

Vi ger stöd i föräldrarollen och uppmuntrar till att skapa en kontakt som barnet
mår bra av.

Konsthantverksbutik
Välkommen till vår butik på Skeppsbron. I vårt ständigt varierande utbud hittar
du virkade och stickade halsdukar och sjalar, handgjorda smycken, väskor, vetekuddar, förkläden, kuddar, mössor och mycket mer. Besök även vår web shop
som du hittar här intill.

Våra öppettider
Vägen ut! Karins Döttrar
Besöksadress:
Skeppsbron 5–6
411 21 Göteborg
Tel 031-701 77 17
Mobil 0736-88 32 51
www.vagenut.coop
Postadress:
Fiskhamnsgatan 41 D
414 58 Göteborg

Måndag–fredag 9.00–16.00

