
/Crossroads

Crossroads to agencja gdzie można otrzymać informacje i wsparcie dla
obywateli UE i obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na
pobyt w innym kraju UE, którzy sa bezradni lub w ciężkich warunkach w
Sztokholmie.

W Crossroads można skontaktować się z personelem, który udzieli porady
i informacje na temat funkcjonowania szwedzkiego społeczeństwa i jak
znaleźć się w Szwecji jako obywatel UE. W Crossroads personel jest
wielojęzyczny, co daje możliwość konsultacji w wielu językach
Europejskich.

Crossroads jest podzielone na dwie sekcje; sekcje podstawowych potrzeb
oraz sekcje informacyjną .

Sekcja podstawowych potrzeb:
Ta sekcja jest jest podzielona na sekcje damską I sekcje meską gdzie można 
znaleźć prysznice, pralnie I ewentualnie dostac nowe ubrania. Mamy takze 
do dyspozycji wspolna jadalnie oraz inne pomieszczenia z komputerami do 
wolnego użytku.

Sekcja informacyjna:
Tutaj mozna otrzymac okazje aby spotkac sie z naszymi doradzcami-EU I
dostać informacje oraz poradztwo na temat Szweckiego systemu
społecznego, organów panstwowych oraz informacje na temat jak mozna
zamieszkać w Sztokholmie.

Dodatkowo Crossroads oferuje pomoc od naszych wolontariuszy którzy
pomagaja z, miedzy innymi… nauką jezyka Szwedzkiego (SpråkCafe),
napisywania CV oraz szukania zatrudnienia, pomoc medyczną (Läkare I
Värdlen, raz na tydzien). Pomoc wolontariuszy zalezy od ich dostepnosci w
każdym dniu.



Kontakt

Adres: Tullvaktsvägen 2, Plan 1, 115 56  Stockholm

Telefon: 08-684 231 50

E-mail: crossroads@stadsmissionen.se

Gärdet T-bana

Bus stop Frihamnen 
(1-91-72-76)

Crossroads

Bus stop 
Lindarängsvägen 
(72-76)

Godziny otwarcia i zajęcia

Poniedziałek – Czwartek 08:30 – 15:00 (Ostatnie wejście 14:45

Piątki 08:30 – 12:00 (Ostatnie wejście 11:45

Śniadanie (codziennie) 08:30 – 10:30 
Obiad (Poniedziałek – Czwartek) 13:00 – 14:00

Mycie i Pranie 08:30 – 14:45
Piątki 08:30 – 11:45

Informacja, 08:30 – 14:45 (Poniedzialek do Srody) 
Konsultacja z prawnikem 08:30 – 12:00 (Czwartek i Piatek)
Zamkniete podczas obiadu 12:00 – 13:00

)

)



Zajęcia i Kursy

Crossroads oferuje różne rodzaje kursów:

 Språkcafé (spotkania językowe z kawą)

 Stworzenie CV oraz nauka jak szukać pracy na Szwedzkim rynku pracy

 Pedicure raz w miesiącu

 Lekarz raz na tydzien (Läkare i Världen), w kazda Srode 9:00 – 11:45

 Przedstawiciel Związku Zawodowego raz w tygodniu (Z Centrum Związku 
Zawodowego dla osób nieudokumentowanych)

Pomoc wolontariuszy zalezy od ich dostępnosci w kazdym dniu.

Więcej informacji na temat kursow i zajęc które oferujemy zapraszamy 
do infodesk.



Dyrektor Josefina Streling
josefina.streling@stadsmissionen.se

Menedżer kuchni Liliana Gomez
liliana.gomez@stadsmissionen.se

Doradcy UE Olivia Strzemkowski
olivia.strzemkowski@stadsmissionen.se

Anna-Karin
Anna-Karin.rahlen@stadsmissionen.se

Mazin Alhassuny
mazin.alhassuny@stadsmissionen.se

Liliora Cucu
liliora.cucu@stadsmissionen.se

Rebecka Stenberg
rebecka.stenberg@stadsmissionen.se
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