
Bine ați venit la Crossroads! 
Crossroads este un centru social de asistență si consiliere pentru tine care ești 
cetățean a unei țări membre UE, sau ai permis de ședere într-o altă țară UE, și care 
trăiești în Stockholm într-o o situație socială și financiară vurnerabilă. 

Ce îți putem oferi: 
La Crossroads ca participant poți face programare la unul dintre consilierii noștri din 
domeniul juridic, social și pentru ajutor de angajare. Crossroads îți oferă și 
posibilitatea de a face un dush, spăla haine mânca mic dejun și prânz, și de a 
participa la diferite cursuri de orientare socială. Noi cei care lucrăm la Crossroads 
vorbim împreună mai multe limbi și îți putem oferi asistență pe limba ta. 

Ca participant poți primi și ajutor de la voluntarii noștri la Crossroads cu 
următoarele: 

• Sprijin la întrebări legate de dreptul muncii- împreună cu Centrul sindicat 
pentru nedocumentați   

• Pedichiură medicală 

• Întâlnire cu medic- împreună cu Medici din Lume  

• Compunerea CV-ului și căutarea locului de muncă    

• Informație socială ușoară  

• Frizer 

 

Posibilitatea la asistență poate varia în fucție de disponibilitatea voluntarului. 

Programul nostru 
Crossroads are deschis toate zilele lucrătoare, de luni până vineri, tot anul:  

Luni: 08.30-15.00 

Marți: 08.30-15.00 

Miercuri: 08.30-12.30 

Joi: 08.30-15.00 

Vineri: 08.30-15.00 

Cum ne găsești  
Suntem la adressa: Tullvaktsvägen 2, Frihamnen. Ajungi aici cel mai ușor cu 
autobuzul 76 spre Ropsten cobori la stația de autobuz Frihamnsporten, sau cu 
metroul la Karlaplan sau Gärdet. 

Date de contact  
În caz că dorești să contactezi pe unul dintre angajatorii noștri pentru a face o 
programare la consiliere, ne poți suna la telefonul de birou Crossroads în timpul 
orelor lucrătoare la: 08-684 231 50 sau prin a trimite email la 
crossroads@stadsmissionen.se 
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