/Crossroads

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΜΕ
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ
Το Crossroads αποτελεί κέντρο παροχής συμβουλών και υποστήριξης
για πολίτες της ΕΕ και υπηκόους τρίτων χωρών με άδεια διαμονής σε
άλλη χώρα της ΕΕ, οι οποίοι ζουν στη Στοκχόλμη σε συνθήκες
φτώχειας ή χωρίς στέγη.
Στο Crossroads μπορείτε να βρείτε προσωπικό το οποίο προσφέρει
συμβουλές σχετικά με το πώς λειτουργεί το σουηδικό σύστημα και πώς
μπορείτε να εγκατασταθείτε στη Σουηδία ως πολίτης της ΕΕ ή υπήκοος
τρίτης χώρας με άδεια διαμονής σε άλλη χώρα της ΕΕ. Επιπλέον, στο
Crossroads ομιλούνται πολλές και διαφορετικές γλώσσες προσφέροντας
έτσι τη δυνατότητα παροχής συμβουλών σε πολυάριθμες ευρωπαϊκές
γλώσσες.
Στους συμμετέχοντες στο Crossroads προσφέρεται δωρεάν πρωινό,
ντους, δυνατότητα πλυσίματος ρούχων, αλλαγή ρούχων (μόνο σε
έκτακτες περιπτώσεις), διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες
υπηρεσίες. Το Crossroads διαθέτει επίσης γυναικείο τμήμα.

Πώς να μας βρείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας
Διεύθυνση:

Tullvaktsvägen 2, Plan 1. 115 56 Στοκχόλμη

Τηλέφωνο:

+46 (0) 8-684 231 50

E-mail:

crossroads@stadsmissionen.se

Σταθμός μετρό
Gärdet
Στάση
λεωφορείου
Frihamnen
(1-91-72-76)
Crossroads
Στάση
λεωφορείου
Lindarängsvägen
(72-76)¬

Ώρες λειτουργίας και δραστηριότητες
Δευτέρα-Πέμπτη
Παρασκευή

08:30 – 15:30
(Τελευταία είσοδος 15:15)
08:30-12:00
(Τελευταία είσοδος 11:45)

Μεσημεριανό
Δευτέρα-Πέμπτη

13:00-14:00

Πρωινό καθημερινά

08:30-10:30

Ντους/πλυντήριο

08:30-15:00 (Παρασκευή 08:30-11:45)

Γραφείο πληροφοριών

8:30-12:00
13:00-14:00 (Δευτέρα-Τετάρτη)

Συνάντηση με Σύμβουλο για
ζητήματα της ΕΕ

8:30-12:00 (Δευτέρα, Τετάρτη και
Παρασκευή)
14:00-15:15 (Δευτέρα-Τετάρτη)

Ομαδικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα
Το Crossroads προσφέρει διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, μεταξύ
άλλων:
Εκμάθηση σουηδικής γλώσσας
Εκμάθηση αγγλικής γλώσσας
Αναζήτηση εργασίας (για να συμμετάσχετε πρέπει να είστε πολίτης της
ΕΕ ή να έχετε άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σε χώρα της ΕΕ)
Μάθημα πολιτικής αγωγής
Άλλα είδη προγραμμάτων ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των καθηγητών
μας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα
που προσφέρουμε, ανατρέξτε στον πίνακα πληροφοριών ή
επικοινωνήστε με το προσωπικό μας.

Επιπλέον υπηρεσίες

Επίσκεψη σε γιατρό *

Κάθε Τετάρτη από 9:00 – 11:45

Σύνταξη βιογραφικού και
μετάφραση

*σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου

Η ομάδα του Crossroads
Διευθύντρια Διαχείρισης

Sepideh Erfani

Υπεύθυνη Διαχείρισης

Delphine Hobé

Σύμβουλοι για ζητήματα
της ΕΕ

Arantxa Castillo Zubiria
arantxa.castillo@stadsmissionen.se
Valerio Pierantozzi
valerio.pierantozzi@stadsmissionen.se

Βοηθός Συμβούλων για
ζητήματα της ΕΕ

Alexandra Eugenia Radu
Ibrahim Janneh

Υπεύθυνος Κουζίνας

Abdul Wasi Shirzad

