
Crossroads este un centru ce oferă informaţii şi suport cetăţenilor UE şi
resorsitanţilor ţărilor terţe cu permis de rezidenţă într-o altă ţară a UE,
ce trăiesc în sărăcie sau fără adăpost în Stockholm.

La Crossroads, poţi găsi personal ce oferă consultaţii despre modul în care
funcţionează sistemul suedez şi cum te poţi stabili în Suedia ca cetăţean al
UE sau resorsitant al ţărilor terţe cu permis de rezidenţă în altă ţară a UE.
Mai mult decât atât, o gamă largă de limbi străine se vorbesc în cadrul
Crossroads, oferind oportunitatea de a primi consultaţie în numeroase
limbi europene.

Participanţilor Crossroads li se oferă mic-dejun gratuit, posibilitatea de a
face duş, de a spăla rufele, de a primi haine (în caz de urgenţă), diferite
cursuri și alte servicii. Crossroads are de asemenea, un departament
destinat femeilor.

/ Crossroads



Locație și contact

Adresă: Tullvaktsvägen 2, Plan 1. 115 56  Stockholm

Telefon: 08-684 231 50

Email: crossroads@stadsmissionen.se

Luni - Joi

Vineri

PRÂNZ (Luni – Joi)

08:30 – 15:30 
(Accesul permis până la ora 15:15)
08:30 – 12:00
(Accesul permis pană la ora 11:45)

13:00 – 14:00

Micul-dejun se servește în 
fiecare dimineață

08:30 – 10:30 

Dușuri/Spălătorie 08:30 – 15:00 (Vineri 8:30 – 11:45)

Biroul de Informații 8:30 – 12:00 
13:00 – 14:00 (Luni – Miercuri)

Consiliere cu un consilier UE 8:30 – 12:00 (Luni și Miercuri si Vineri)
14:00 – 15:15 (Luni – Miercuri)

Program și activități

Crossroads

Gärdet T-bana

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

Bus stop 
Lindarängsvägen 
(72-76)



Activități de grup și cursuri

Crossroads oferă o gamă largă de cursuri precum: 

 Curs de limba Suedeză

 Curs de limba Engleză

 Curs de căutare a unui loc de muncă (sunt acceptați la acest curs doar: 
cetățenii UE și resorsitanții țărilor terțe cu permis de rezidență în altă
țară UE) 

 Curs de educație civică în Suedia

 Alte tipuri de cursuri în funcție de disponibilitatea profesorilor

Pentru mai multe informații despre cursuri adresați-va biroului de 
informații sau contactați personalul centrului. 

Servicii adiționale

Consultații medicale* Miercuri între orele 9:00 – 11:45

Realizare CV și consulații

*în parteneriat cu Doctorii Lumii



Posibilitatea unei cazări temporare

 58 de paturi în Gamla Stan la centrul Nattstad pentru persoane
majore (peste 18 ani). Fiecare cameră are 4-6 paturi. O bucătărie
simplă, sufragerie, baie, computere, posibilitatea de a spăla rufele.

 Chiria este de 70 SEK pe noapte pentru 1 pat. Se poate inchiria pentru
maxim 3 luni. Pentru a fi eligibil trebuie să participi la un interviu
obligatoriu la Crossroads.

Personalul Crossroads

Director Operațional Sepideh Erfani

Manager Operațional Delphine Hobé

Consilieri UE Arantxa Castillo Zubiria
arantxa.castillo@stadsmissionen.se

Valerio Pierantozzi 
valerio.pierantozzi@stadsmissionen.se

Asistent Consilier UE Alexandra Eugenia Radu 
Ibrahim Janneh 

Bucătar Abdul Wasi Shirzad 
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