
Informații despre ajutorul pe care 
cetățenii europeni și persoanele 

nedocumentate îl pot primi în 
Göteborg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

   
 

Tel.  112 
 

 
            Poliție  
            Ambulanță                          sunații la 112 

            Pompieri 

 
 



 

 
 Station Nord 

Adăpost de Noapte 

 
Doriți să rezervați un loc de dormit la 
Adăpostul de noapte Station Nord? Mergeți 
la  
Betlehemskyrkan pe Karl Gustavsgatan 12B, joi la ora 
14.00. 
 

Asistenți sociali 

  

 Centrul social și  

Familial 
 

Lucruri pe care să le aveți în vedere 
atunci când nu aveți o locuință 

  
În Suedia avem dreptul de acces public la natură și la pământ, chiar și în zone 
aflate în proprietatea privată a altor persoane. Acesta este un drept care 
implică responsabilități. Puteți ridica două sau trei corturi pentru o noapte 
sau două. Pentru o perioadă îndelungată sau cu mai multe corturi, trebuie să 
aveți permisiunea proprietarului terenului. De asemenea, trebuie să obțineți 
permisiunea de a parca rulote pe un drum privat.  

 
Adesea, pe perioade de secetă în timpul verii, există interdicții de aprindere 
a focului. Nu este permis să aprindeți deloc focul în timp ce interdicția este 
în vigoare. În rest este permis să aprindeți un foc dacă îl faceți cu mare 
atenție și vă asigurați că focul este stins înainte să plecați. 
 
Este interzis să aruncați sau să lăsați gunoi în urma dumneavoastră. Sticla 
spartă, cutiile goale, plasticul sau alte resturi pot răni atât oamenii cât și 
animalele și pot distruge experiența în natură. 

 



 

 Listă de simboluri 

 
 

Asistenți sociali 
Îi puteți contacta pentru a primi diferite informații și 
sprijin. De asemenea, vă pot ajuta să contactați 
Serviciul Social de Urgență. 

 
Pot fi contactați: 
În fiecare zi între orele 16–24 

Telefon: 
031-367 96 56 
 

Bed 
 

Information Also for 
families 

Computer 

Food Shower Toilet Clothes  

Cazar   Informatii      Famili     

WC      

Calculator      

Haine        Mâncare Duș 
      

Spălători 

Addresa: 
Stora Badhusgatan 14 

Telefon: 
031-365 87 00 
 

Serviciul social de 
urgență  
Puteți să solicitați ajutor în situații urgente și să primi 
asistență pentru a călători înapoi în țara 
dumneavoastră. 

Cafea 



Cetățeni europeni

 

A trăi și locui în Göteborg 
În calitate de cetățean European aveți dreptul de a studia, munci sau de a locui în 
Suedia fără permis de ședere pentru o perioadă de până la trei luni, iar asta se 
aplică și pentru membri familiei dumneavoastră.  

 
După trei luni în Suedia, ca cetățean European puteți avea în continuare drept de 
ședere fără a avea un permis de ședere atâta timp cât aveți un loc de muncă, aveți 
propria firmă sau sunteți Persoană Fizică Autorizată, ori vă căutați un loc de muncă 
în mod activ.  

 
Este necesar ca, atât dumneavoastră cât și membri familiei cu care locuiți în Suedia, 
să aveți suficiente resurse financiare pentru a vă întreține.  

 
Dacă nu îndepliniți cerințele pentru a avea drept de ședere, nu aveți dreptul la 
asistență socială și medicală, cu excepția situațiilor de urgență.  

 

 

 

Centrul social și familial 
Räddningsmissionen 

Aici aveți posibilitatea de a lua micul dejun, de a face duș 
și de a spăla haine. De asemenea, puteți primi informații 
despre sistemul social și societatea suedeză. Ei  are 
informație despre drepturile dumneavoastră ingrijiri 
medicale si de ingrijire dentale de urgență. 

Program: 
Luni-Vineri 9.00-11.00 
 
Marți la ora 13.00-15.30 avem un curs suedezi și 
informație sociale. 
 
Marți la ora 13.00-15.30 avem un curs suedezi și 
informație sociale. 
 
 Addresa: 
Karl Gustavsgatan 12B, BK VASA 



 

 


