Кръстопътища:

Кръстопътища е център за съвети и подкрепа на граждани на ЕС и
граждани на трети държави с разрешение за пребиваване в друга
държава от ЕС, живеещи в състояние на бедност или бездомност в
Стокхолм.

В Кръстопътища можете да намерите персонал, който предлага
консултации за това как работи шведската система и как да се
установите в Швеция като гражданин на ЕС или гражданин на трета
страна с разрешение за пребиваване в друга държава от ЕС. Освен това
се говори голямо разнообразие от езици на териториите на
Кръстопътища, което предоставя възможност да получите
консултации на многобройни европейски езици.

На участниците в Кръстопътища се предлагат безплатна закуска, душ,
възможности за пране, смяна на дрехи (само в извънредни ситуации),
различни курсове и други услуги. Кръстопътища също има женски
отдел.

Как да ни намерите и да се свържете с нас
Адрес: Tullvaktsvägen 2, Plan 1. 115 56 Stockholm
Телефон: 08-684 231 50
Електронна поща: crossroads@stadsmissionen.se

Gärdet T-bana
Автобусна
спирка
Frihamnen
(1-91-72-76)

Кръстопътищ
а:
Автобусна
спирка
Lindarängsvägen
(72-76)

Работно време и дейности
понеделник – четвъртък 08:30 - 15:30 (Последно допускане в 15:15)
петък 08:30-12:00 (Последно допускане 11:45)
Обяд (понеделник-четвъртък)13:00-14:00
Закуска всеки ден 8:30-10:30
Душове / пране 08:30 - 15:00 (петък 08:30-11:45)
Гише за справки 8:30-12:00 13:00-14:00 (понеделник-сряда)
Консултация със съветник на ЕС 8:30-12:00 (понеделник, сряда и
петък)
14:00-15:15 (понеделник-сряда)

Групови дейности и курсове
Кръстопътища ви предлага разнообразие от курсове,
включително:
Шведски езиков курс
Курс по английски език
Курс за търсене на работа (за да участвате трябва да сте
гражданин на ЕС или да имате европейска карта за
дългосрочно пребиваване в държава от ЕС)
Курс за гражданска ориентация
Други видове курсове в зависимост от наличността на нашите
учители
За повече информация за курсовете, които предлагаме, моля
проверете информационното табло или се свържете с
персонала.
Допълнителни услуги
Медицински консултации *Сряда от 9:00 до 11:45
Създаване и превод на автобиография (CV)

* В партньорство с "Лекари на света"

Възможности за временно настаняване
58 легла в Gamla Stan в център за настаняване Nattstad за хора над
18-годишна възраст. Всяка стая разполага с 4-6 легла. Опростена
кухня, всекидневна , баня, компютри, перални съоръжения са на
разположение.
Наемът е 70 SEK за нощувка за едно легло. Може да се наеме за
максимален срок от 3 месеца. За да бъдете допуснати, трябва да
участвате в задължително интервю в базата на Кръстопътища.

Персонал на Кръстопътища

Директор Операции Erfani, Sepideh
Оперативен мениджър Delphine Hobé
Съветници на ЕС Arantxa Castillo Zubiria
arantxa.castillo@stadsmissionen.se
Valerio Pierantozzi
valerio.pierantozzi@stadsmissionen.se
Асистент-съветници на ЕС Alexandra Eugenia Radu
Ibrahim Janneh
Мениджър Кухня Abdul Wasi Shirzad

