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Emmaus 
manifest: 

Vårt mål är att 

• Kämpa mot orättvisor

• Hjälpa dem som har det värst

• Återanvända och återvinna

• Åtgärda orsakerna till ojämlikhet

• Arbeta för integration

• Skapa meningsfullhet genom gemensamt 
arbete



Emmaus Åland

• Medlemsstyrd förening

• Ca 30 anställda

• 25 personer på arbetsträning eller supported 
employment

• 3 butiker: Strandgatan, Godby and Norrböle

• Emmaus Returcafé

• 100 volontärer jobbar 3000 timmar årligen



Emmaus Ålands 
arbetsmarknadsprojekt

Emmaus Norrböle och Strandgatan

Emmaus returcafé

Stadsodlingen - Möjligheternas trädgård

Projektet Växtkraft



Målsättning

Att uppnå en förändring i arbetsmarknadsstatus

METOD: Arbeta tillsammans = supported 
employment – alla kan få ett arbete



Övriga samarbeten

Medis – SFI-praktik

Skolor – praktikanter på högstadie/gymnasialnivå

Ålands omsorgsförbund – integrerat arbete samt sysselsättning 

Pelaren – personer med psykisk ohälsa, sk. övergångsarbete

Kommuner – arbete med sysselsättningsstöd 

Företag, organisationer – praktikplaceringar med stöd 



Emmaus 
Norrböle

13  platser

Möbler, byggmaterial, försäljning, 
lager, transporter, snickeri, verkstad, 
demontering, sortering, balning, 
prismärkning

Praktisk handledning, 
arbetsmarknadshandledning, extern 
praktik



Emmaus 
Strandgatan

2 platser

Second hand butik, kläder, böcker, 
husgeråd, skor, försäljning, frontning
av varor

Praktisk handledning, 
arbetsmarknadshandledning, extern 
praktik



Emmaus 
returcafé

Inleddes som ESF projekt 2016-2018, 
idag vanlig restaurangverksamhet

Servering, kundservice, matlagning, 
bakning, kallskänksuppgifter, städ, 
disk, planering, svinnvaror

Praktisk handledning



Stadsträdgården –
Möjligheternas 
trädgård

Central Baltic program

Lågtröskelprojekt riktat till 
långtidsarbetlösa

Driva upp, plantera, rensa, vattna, 
gödsla, skörda, bygga, planera, 
umgås



Projektet
Växtkraft

Arbetsverkstäder, workshops, kurser, 
praktik, frivilligarbete, soppkök och 
samtalsgrupper

Socialt sammanhang, delaktighet och 
meningsfull sysselsättning

Projektet drivs med stöd från 
Europeiska socialfonden.



Emmaus arbetspool

Startade hösten 2016

300 uppdrag

150 kunder 

Sextiotal personer varit anställda

Städning, trädgårdsarbete, 
servering, bygghjälp, flytthjälp 



Utmaningar

Ofta fler än en problematik att jobba
med 

Nätverksarbete kring personen krävs

Sällan pengar till handledning

Bidragssystem för
lågtröskelverksamhet saknas



Framgångsfaktorer –
nyckelord flexibilitet

Blandade grupper

Arbeta tillsammans

Praktik med stöd/möjlighet att
komma tillbaka

Många olika arbetsuppgifter

Lågtröskelverksamhet
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