
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 trăiește în vulnerabilitate sau lipsă de adăpost în 

Stockholm.  

La Crossroads puteți lua contact cu personalul care vă oferă sfaturi și informatii despre cum 

funcționeazå 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. La Crossroads se vorbesc o mare varietate 

de limbi străine, ceea ce oferă posibilitatea să primiți consultații în diferite limbi europene. Avem o 

echipă de integrare în muncă care potrivește participanții cu un locul de muncă adecvat lor și îi 

sprijină pe cei care caută de muncă. 

 

Participanților Crossroads li se oferă micul dejun, masa de prânz, duș, posibilitatea de a spăla rufe,și 

ați schimba hainele când este nevoie, diferite cursuri și alte sevicii, totul fiind gratuit. Crossroads are 

separat o secție de femei. 

Sida:2 

Unde ne găsiți și cum să ne contactați 

Adresa: Tullvaktsvägen 2, Etajul 1, Cod poștal 115 56 Stockholm 

Telefon: 08/684 231 50 

E-mail: crossroads@stadsmissionen.se 

 

 

Stația de metrou Gärdet 

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

Stația de autobuz Lindarängsvägen (72-76) 

 

mailto:crossroads@stadsmissionen.se


Program de lucru și activități 

Luni – Joi   08:30 - 15:00 (ultima intrare 14:45) 

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

Prânzul (luni-joi)  13:00-14:00 

Micul dejun zilnic  08:30-10:30 

 

Duș/ Spălătorie  08:30 - 14:45 

   (vineri 08:30-11:45) 

Biroul de informații, 

consultanță cu consilierii-UE  08:30-14:45 (luni- miercuri, închis pt. masa de prânz 

12:00/ 13:00) 

   08:30- 11:45 (joi- vineri) 

Aktivități și cursuri 

Crossroads vă oferă mai multe tipuri de cursuri:  

 Curs de limba suedeză   

 Sitecafé în limba suedeză 

 Curs pt. integrarea in muncå 

 Curs de integrare socialå, Seminar de orientare pe piața muncii, și activități personalizate de 

orientare pe piața muncii  

 Alfabetizare 

 Curs de computer 

 Alte cursuri în funcție de disponibilitatea  profesorilor.  

 Pentru mai multe informații despre cursurile pe care le oferim vezi tabloul de informații sau      

contactează personalul.  

 

  Alte servicii: 

Consultare medicală * Miercuri 09:00 - 11:45 

Crearea CV-ului, a scrisorii personale și a traducerii documentelor 

Contactarea diverselor autorități și consultații juridice 

  

 

* În colaborare cu Doctorii din lume.  



Șef de unitate Sepideh Erfani 

Sepideh.erfani@stadsmissionen.se 

Șef adjunct 

 

Coordonator 

 

Responsabil la bucătărie 

Sharareh Nezafat 

Sharareh.nezafat@stadsmissionen.se 

Kenan Spinger 

Kenan.spinger@stadsmissionen.se 

Liliana Gomez 

Liliana.gomez@stadsmissionen.se 

Consilieri UE Naiara Pereira Cunha  

naiara.pereiracunha@stadsmissionen.se 

Mazin Alhassuny 

mazin.alhassuny@stadsmissionen.se 
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Îndrumător 

 

Șef de echipă 

 

Jobcoach 

 

Administrator 

 

Assistenți-UE 

Almasa Buco 

Almasa.buco@stadsmissionen.se 

Liliora Cucu 

Liliora.cucu@stadsmissionen.se 

Anthony Onos 

Anthony.JosephOnosOnoh@stadsmissionen.se 

Dorina Drammeh 

Dorina.drammeh@stadsmissionen.se 

Beatrice Capitanescu 

Beatrice.capitanescu@stadsmissionen.se 

Matthais Amieghemwen 

Mattais.amieghemwen@stadsmissionen.se 

Olivia Strzemkowski 

Olivia.strzemkowski@stadsmissionen.se 
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