
Crossroads este un centru de consiliere și sprijin pentru 
cetățenii UE și resortisanții țărilor terțe care dețin un permis 
de ședere într-o altă țară a UE care trăiesc în vulnerabilitate 
sau in lipsă de adăpost în Stockholm. 
La Crossroads se vorbesc o mare varietate de limbi străine, ceea ce oferă 

posibilitatea să primiți consultații în diferite limbi europene.
La Crossroads aveți posibilitatea de a veni la centrul de zi, și de a vorbi cu 
personalul care vă oferă sfaturi și informatii despre cum funcționează 
societatea suedeză și cum se pot stabilii în Suedia cetățenii UE și 
resortisanții țărilor terțe care dețin un permis de ședere într-o altă țară a 
UE.
Crossroads are două domenii de sprijin; o secțiune de nevoi de bază si o 
secțiune de informatii.
Nevoi de bază:
Această secțiune este înpărțită in două, secția de bărbați și secția de femei 
unde aveți acces la duș, posibilitatea de a spăla rufe,și ați schimba hainele 
când este nevoie. Participanților Crossroads li se oferă gratuit micul dejun, 
masa de prânz,și accesul la computers.
Informații:
Aici aveți posibilitatea să întâlniți consilierii UE pentru a primi informații și 
sfaturi referitoare la sistemul Suedez, autorități și cum puteți să vă stabiliți 
în Stocholm.
În plus avem mulți voluntari aici la Crossroads, aceștia vă oferă ajutorul lor 
în diferite activități ca:
Învățarea limbii suedeze (SpråkCafe), Crearea CV-ului și a scrisorii 
personale, Doctor ( Doctorul în Lume odată pe săptămână), etc. Toate 
acestea în funcție de disponibilitatea voluntarilor.
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Unde ne găsiți și cum să ne contactați
:Adresă: Tullvaktsvägen 2, Plan 1, 115 56  Stockholm

Telefon: 08-684 231 50

E-mail: crossroads@stadsmissionen.se

Program de lucru și activități
Luni – Joi 08:30 - 15:00 (ultima intrare 14:45)

Stație de autobuz
Lindarängsvägen 
(72-76)

Crossroads

Stație de autobuz
Frihamnen (1-91-
72-76)

Gärdet T-bana Stație de
Metrou

Vineri 08:30 - 12:00 (ultima intrare 11:45)

Micul dejun zilnic 08:30 - 10:30

Prânzul (luni-joi) 13:00 - 14:00

În fiecare zi, Vinerea doar micul dejun

Duș/ Spălătorie 08:30 - 14:45

Vineri 08:30 - 11:45

Biroul de informații, 08:30 - 14:45 (Luni- Miercuri)

consultanță cu consilierii-UE                      08:30 - 12:00 ( Joi & Vineri )

Închis pentru masa de prânz                      12:00 - 13:00



Activități și cursuri:

Crossroads vă oferă mai multe tipuri de cursuri: 

 Curs de limba suedeză (SpråkCafe), Luni – Joi
10:30 – 12:00

 Crearea CV-ului, și oportunitatea de a învăța cum 
să îți cauți de muncă pe piața de muncă din 
Suedia.

 Pedichiură o dată pe lună
 Doctor o dată pe săptămană (de la Doctorii din 

lume), Mircurea 09:00 – 11:45
Reprezentantul Sindicatului o dată pe săptămană (
de la Centru Sindical pentru persoane fără 
documente )

Activitățile depind de disponibilitatea voluntarilor

Pentru mai multe informații despre cursurile pe 
care le oferim, uitați-vă pe panoul de informații 
sau contactați personalul.



Șef de unitate Josefina Streling
Josefina.streling@stadsmissionen.se

Responsabil la bucătărie

Consilieri UE

Liliana Gomez
Liliana.gomez@stadsmissionen.se

Olivia Strzemkowski
Olivia.strzemkowski@stadsmissionen.se

Anna-Karin
Anna-Karin@stadsmissionen.se

Mazin Alhassuny
mazin.alhassuny@stadsmissionen.se

Liliora Cucu
Liliora.cucu@stadsmissionen.se

Rebecka Stenberg
Rebecka.Stenberg@stadsmissionen.se
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