IOGT-NTO:s
SOCIALA
FÖRETAG

Om en del av
IOGT-NTO:s
sociala verksamhet

IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har
haft alkohol- eller andra drogproblem att leva
helnyktert och möjligheten att förändra sin livssituation. Vi gör det genom metoder och aktiviteter som syftar till att involvera personerna, ge
dem möjlighet att se sin egen styrka och finna
sina egna verktyg för förändring.
Vi erbjuder möjlighet till behandling och rehabilitering på vårt behandlingshem, vi har kamratstödsgrupper runt om i landet, vi erbjuder råd
och stöd via vår alkoholrådgivning och vi driver
ett antal sociala företag runt om i Sverige som
ger människor en chans att ta sig tillbaka till
arbetsmarknaden.
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IOGT-NTO:S SOCIALA FÖRETAG

I det här häftet kommer
du att få träffa Heléna
Flyckt Mohlin, som
berättar om sin upplevelse av att arbetsträna
på ett av IOGT-NTO:s
sociala företag –
Stickans Fixartjänst.
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Sociala företag har som
huvuduppdrag att skapa
arbetsmöjligheter till de
som står längst ifrån
arbetsmarknaden. Dessutom lägger man stor vikt
vid medarbetarnas hälsa
och välbefinnande.
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Här känner man att de värnar om den
lilla människan. Alla har rätt till minst
en chans till i livet.
När Heléna Flyckt Mohlin kom till Stickans Fixartjänst i
Jönköping kände hon direkt att hon hade hamnat rätt.
Det var för ungefär tre år sedan som Helénas kropp
inte orkade mer. Åren då hon jobbat med olika städjobb
och som undersköterska inom äldreomsorgen tog ut sitt
pris.
– Det var väldigt, väldigt tungt och det tog knäcken på
min kropp, säger Heléna.
Hon fick diagnosen fibromyalgi och blev sittande
hemma. Heléna fick några slantar genom att jobba med
telefoninsamling åt olika organisationer, men till slut kände
hon att hon behövde komma ut bland folk igen.
– För ett år sedan bestämde jag mig för att ta tag i det
här, så jag gick till arbetsförmedlingen och sa att ”Jag går
inte härifrån förrän ni har hjälpt mig”.
Heléna fick arbetsträna på ett par ställen tills hon sedan
kom till Stickans Fixartjänst.

” Det kändes rätt direkt, här får jag
en chans och jag känner mig
välkommen i gänget.”
– Det kändes rätt direkt, här får jag en chans och jag
känner mig välkommen i gänget.
Stickans Fixartjänst är ett så kallat socialt företag och
drivs av IOGT-NTO. Sociala företag har som huvuduppdrag
att skapa arbetsmöjligheter till de personer som står längst
ifrån arbetsmarknaden.
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Ett socialt företag har inte något ekonomiskt vinstintresse och vinsterna går tillbaka in i verksamheten. Stickans Fixartjänst erbjuder olika typer av tjänster till privatpersoner och företag, som flytthjälp, städning, snöröjning
och trädgårdsarbete.

” Man värnar om människan på alla
sätt och det gör att man mår bra.
Då gör man också ett bättre jobb.
Så borde det ju egentligen vara på
alla arbetsplatser, men så är det
tyvärr inte...”
De som jobbar på Stickans Fixartjänst har på olika sätt
behov av rehabilitering och att slussas ut i arbetslivet igen.
Just nu är man ett knappt 20-tal personer som jobbar här,
andra perioder kan det vara färre.
Heléna förklarar att det är en god och trevlig stämning,
där det är okej att alla gör så gott de kan. Alla som jobbar
på Stickans Fixartjänst har sin egen anledning till varför
hen är där, vilket innebär att man gör det man kan efter sina
egna förutsättningar.
– Om vi till exempel har en flyttstädning kanske jag säger att nu måste jag gå och sätta mig en stund, för att jag
har ont. Då är det ingen som gnäller, och jag behöver aldrig
känna att jag är utanför.
Heléna uppskattar det sociala på arbetsplatsen, till exempel att man äter lunch ihop och har trevligt tillsammans.
– Man värnar om människan på alla sätt och det gör att
man mår bra. Då gör man också ett bättre jobb. Så borde
det ju egentligen vara på alla arbetsplatser, men så är det
tyvärr inte...
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Att det är IOGT-NTO som står bakom Stickans Fixartjänst är både de som jobbar där och kunderna på det klara
med, menar Heléna. Man behöver inte vara nykterist för att
jobba där, utan det som krävs är att man är en person som
kan behöva en chans till i livet. Heléna har inte haft så bra
koll på IOGT-NTO-rörelsen tidigare, mer än att det har med

” Det är ingen som gnäller,
och jag behöver aldrig känna
att jag är utanför.”
nykterhet att göra, men hon får så smått en inblick i att man
även bedriver kamratstöd, barn- och ungdomsverksamhet
och mycket annat.
För Helénas del har kontakten med IOGT-NTO via
Stickans Fixartjänst hjälpt henne att komma igång med
sitt sociala liv igen. Här känner hon sig accepterad och får
uppmuntran för den hon är, och det hon gör utifrån sina
förutsättningar. Efter att tidigare ha varit helt isolerad är
hennes känsla nu att hon faktiskt kan gå vidare.
– För mig har det här varit en ren räddning.

TELEFON: 08-672 60 09
HEMSIDA: WWW.IOGT.SE
E-POST: INFO@IOGT.SE

Du håller i ett av sex olika fördjupningshäften som beskriver IOGT-NTO:s sociala
verksamhet. De verksamhetsområden som
beskrivs är kamratstöd, vårt behandlingshem, alkoholrådgivning, sociala företag,
folkhögskolor samt studieförbundet NBV.
Ett översiktligt häfte för hela den sociala
verksamheten finns att beställa. Kontakta
oss för beställningsinformation.

IOGT.SE
INFO@IOGT.SE
08-672 60 00

