Mangfold og muligheter
Om Meskano
Meskano er regionens største attføringsbedrift og tiltaksarrangør. Bedriften er eid av
kommunene Tynset, Os, Tolga, Rendalen, Alvdal og Folldal.
Virksomhetens formål er å drive avklaring, opplæring, kvalifisering og formidling av
personer fra passive ordninger til et ordinært arbeidsmarked eller utdanning.
Vi driver også vare og tjenesteproduksjon som sysselsetter personer som kvalifiserer
til varig tilrettelagt arbeid.
Meskano skal spille en aktiv rolle for å bidra til et inkluderende arbeidsliv i regionen.
Visjon og verdier
Vår visjon er mangfold og muligheter. Vi skal gi mennesker mulighet ut fra egne
ønsker og forutsetninger til å realisere sine håp og framtidsplaner.
Til grunn for vårt arbeide ligger kjerneverdiene:
likeverd, tillit, respekt og lojalitet.
Om arbeidsmarkedstiltakene
Meskano er godkjent arrangør for seks av NAV sine arbeidsmarkedstiltak.
Arbeidsmarkedstiltak er et viktig velferdspolitisk virkemiddel, og et tilbud til de som
av ulike årsaker har mistet jobben og/eller ikke klarer å skaffe jobb på egenhånd.
Målet for den norske arbeidsmarkedspolitikken er at alle som vil og evner skal ha
mulighet for lønnet arbeid.

Lønnet arbeid er først og fremst viktig for å kunne forsørge seg og sine nærmeste.
Men arbeid har også egenverdi i seg selv for deltagelse i samfunnet og livskvalitet.

Avklaring: Avklaringstiltaket er et tilbud til deltakere som står uten arbeid og som
basert på egne ønsker og forutsetninger ønsker hjelp til å finne muligheter i det
ordinære arbeidslivet eller utdanningssystemet Avklaring varer fra fire til tolv uker.
Meskano har 5 plasser i avklaring.
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet: Arbeidspraksis i Meskano er et tilbud til
deltakere som står uten arbeid og som ønsker å prøve ut egne interesser og evner i
forhold til arbeid. Arbeidspraksis i Meskano tilbys i inntil 12 måneder. Målet er at
deltakerne gjennom arbeidspraksisen skal få prøve ut sine arbeidsevner og interesser
og oppleve utvikling og mestring i forhold til arbeid. Meskano har 15 plasser i APS.
Arbeid med Bistand: Gjennom Arbeid med bistand får deltakerne hjelp til å finne
egnet arbeid og oppfølging på arbeidsplassen. AB gjennomføres i ordinære
virksomheter. Arbeid med bistand er også et tilbud til arbeidsgivere for å finne riktig
person gjennom en periode med utprøving og bistand. Arbeid med bistand kan vare i
inntil tre år. Meskano har 15 plasser i AB
Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift: Kvalifisering er et tiltak for personer som
trenger høyere reell og formell kompetanse for å skaffe arbeid. Tiltaket innebærer
midlertidig ansettelse i meskano i to år, med mulighet til forlengelse hvis deltager kan
fullføre et fagbrev. Kvalifisering tilbys internt, eller i samarbeid med eksterne
bedrifter og bransjer. Deltager får lønn etter tariff og har rettigheter og plikter som
ordinært ansatt. Meskano har |12 plasser.
Tilrettelagt Arbeid i arbeidsmarkedsbedrift: Tilrettelagt arbeid er et tiltak for
personer som evner og ønsker å jobbe 100 %, men har vansker med å skaffe ordinært
arbeid. I tiltaket er vedkommende ansatt i Meskano og mottar tariffestet timelønn.
Det er ingen tidsbegrensning på tiltaket, men muligheter for ordinært arbeid,
utdanning eller overgang til annet tiltak vurderes årlig. Meskano har 5 plasser i TA.
Varig tilrettelagt arbeid: Varig tilrettelagt arbeid er et tilbud til personer som har
uføretrygd, men som ønsker og evner å delta i arbeid ut fra egne evner og
forutsetninger. Meskano kan tilby varig tilrettelagt arbeid innen for disse
arbeidsområdene: montasje av spark og tørkestativ, makulering av papir, keramikk,
gavebutikk, tekstil, service/varetransport, plenklipping, renhold og vedproduksjon.
Meskano har 37 varig tilrettelagte arbeidsplasser gjennom NAV og 4 kommunale
plasser.

Om Attføring i Meskano
Alle avdelingene i virksomheten tilbys som arena for arbeidspraksis. Dette sikrer
variasjon i arbeidsoppgaver og gode muligheter for individuell tilpasning. Innsøkning
skjer gjennom NAV-kontorene i kommunene.
Ved oppstart i alle tiltak utarbeides det tiltaksplan med beskrivelse av mål og
aktiviteter. Et grunnleggende prinsipp er deltagers medvirkning og eierskap til eget
attføringsløp. I alle tiltak må tilstedeværelsen tilsvare 50% stilling eller mer for å
dekke kravet som stilles for deltagelse i arbeidsrettede tiltak.
Meskano rapporterer jevnlig til NAV. Rapportene skal dokumentere hva som har blitt
gjort i tiltaket og vurdere om det kan være aktuelt med overføring til andre tiltak,
utdanning, andre kompetansestyrkende tiltak eller formidling til ordinært arbeid.
Meskano tilbyr systematisk veiledning individuelt eller i grupper om følgende temaer:
• arbeidsmarkedet, jobbsøking, utdannings- og kvalifiseringsmuligheter
• livsstil, kosthold og mosjon
• personlig økonomi gjennom opplegget SMART økonomi
• bevegelse og arbeid. Hvordan forebygge belastningsskader
Vi tilbyr også interne kurs i grunnleggende dataferdigheter til våre deltagere
Ved avdekket behov tar meskano initiativ til å etablere tverrfaglig samarbeid som kan
samordne og gi parallellitet i bistand og oppfølging med sikte på å øke deltagers
livskvalitet og muligheter for arbeid
Om egenproduksjon og eksterne praksisplasser
Meskano har etablert egne virksomheter for å dekke praksisplasser for deltakerne.
Kafe
Meskano driver kulturkafeen i Tynset rådhus og påtar seg også cateringoppdrag.
Keramikk og tekstil: Bedriften har egen keramikk- og tekstilproduksjon med eget
butikkutsalg.

Budtjenester: Meskano henter og bringer daglig post og mindre vareleveranser for
flere virksomheter på Tynset.
Snekker: Meskano har eget snekkerverksted hvor vi produserer kjøkken/badinnredninger etter mål, skapdører og andre snekkerprodukter.
Ved: Meskano produserer bjørkeved i sekker og distribuerer til kunder.
Montasje og høvling: Meskano produserer deler og monterer spark for Norax.
Bedriften monterer også andre produkter for andre kunder. Bedriften produserer
villmarkspanel, andre topp/rotprodukter og påtar seg leiehøvling.

Service: Meskano har egen serviceavdeling som rydder og tømmer søppel i Tynset
sentrum, plenklipping for en rekke bedrifter og privatpersoner, makulerer papir og
påtar seg varetransportoppdrag.
Eksterne praksisplasser: Bedriften inngår jevnlig samarbeidsavtaler med bedrifter i
det ordinære arbeidsliv for å dekke deltakernes ønsker og behov for praksisplasser.
Dette samarbeidet skal gi våre deltakere bredest mulig tilbud og et tilbud som i størst
mulig grad er tilpasset næringsstrukturen i regionen.

Adresse: Tomtegata 2, 2500 Tynset
Telefon: 62 48 33 33
E-post: post@meskano.no
Se hjemmesiden meskano.no for mer om meskano sin virksomhet.

