Nyttiga affärer —
gemensam vinst!
Det enkla sättet för dig att kombinera
affärer och samhällsnytta.

Handla av oss och gör skillnad!
Vägen ut! kooperativen levererar varor och tjänster med samma kvalité som andra företag
men vi gör det på ett hållbart sätt — på riktigt.
Vägen ut! drivs av människor som gått från bidragstagare till företagare. När du gör affärer med
oss tar du, ditt företag eller organisation, ett större socialt ansvar och ger fler människor möjlighet till arbete. Att välja oss är ett enkelt sätt för dig att göra gott, utan att resurser går förlorade
och helt inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Låt dina kunder veta vad du gör
När du köper en vara eller tjänst av Vägen ut! gör du skillnad både för individer och för
samhället i stort — detta är värt att berätta om. Det goda du gör blir ringar på vattnet och
dina kunder är del av det, låt dem få veta.
Vägen ut!s CSR-arbete fokuseras på fyra hållbarhetsområden: Miljömässigt, socialt, ekonomiskt och etiskt. Här är några av de saker du kan berätta om för dina kunder.
MILJÖMÄSSIGT
Vägen ut! kooperativen är miljödiplomerade
enligt Svensk Miljöbas standard. Vår kravcertifiering av kök och trädgårdar är klar 2017.
Återvinning är en viktig del i produktutvecklingen

SOCIALT
Det viktigaste för oss är att skapa arbete för
dem som står långt från arbetsmarknaden.
Affärsmässighet kombineras med demokrati,
egenmakt och personlig utveckling. Vi tar
ansvar för barnperspektivet.

EKONOMISKT
All eventuell vinst återinvesterar vi för att skapa fler jobb. Vi driver företag som kooperativ
affärsmodell. Genom anställning och lön kommer personer som stått utanför in i system
igen. År 2015 tjänade samhället 52 mkr på att
Vägen ut!s anställda försörjer sig själva och
betalar skatt.

ETISKT
Vi investerar i enskilda medarbetares utveckling i lika hög grad som i företagens utveckling.
Vi stödjer medarbetarna att successivt utveckla alla sina resurser. Det ger självständiga
medarbetare som tar ansvar. Våra företag är
en demokratisk organisation i alla nivåer.
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första fasta
jobb.”

