
Подкрепа за граждани на ЕС и 
недокументирани лица в 

Гьотеборг 
 

Полиция 

Бърза помощ 

Пожарна 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

Тел.  112 
 



 

 
      Станция Север 

Räddningsmissionen 
 

Осигурява нощен подслон. 
 
Ако искате да резервирате място за спане 
в нощния приют Станция Север (Station 
Nord) , отидете до 

           Karl Gustavsgatan 12B, Betlehemskyrkan VASA  
В 14.00 ч. 

Emergency 
Social services 

 

Social Support/ 
Family center & 
Famnen 

Да имате предвид като сте 

навън   

В Швеция имаме право на публичен достъп до природата и 

земята, дори и в частна собственост. Това е право, което е 

свързано с отговорности. Можете да поставите две или три 

палатки за една нощ или две, но за продължително време или за 

няколко палатки трябва да имате разрешението на собственика 

на земята. Трябва също така да получите разрешение за да 

можете да паркирате каравани на частен път.  

Често има забрани за палене на огън по време на сухо време. 

Изобщо не може да се запалва огън на открито, докато е в сила 

такава забрана. В други моменти е позволено да запалите огън, 

ако го правите внимателно и го потушите след това.  

Забранено е хвърлянето или оставянето на отпадъци след себе 

си. Счупено стъкло, празни консерви, пластмасата или други 

отпадъци могат да наранят както хората, така и животните и 

така да се развали преживяването Ви сред природата. 

 



 

Символи 

 

Теренен работник 
Свържете се с тях, за да получите информация, 
подкрепа и помощ за връзка със спешните социални 
служби. 

Работно време: 
Всеки ден от 16.00 до 24.00 ч. 

Телефон: 
031-367 96 56 

Bed 
 

Information Also for 
families 

Computer 

Food Shower Toilet Clothes  

Кафе     Легло      Информация      За  
семейства      

Тоалетни       

Компютри     

Дрехи       Храна Душ    Перални      

Спешни социални услуги 

Можете получите помощ при остър дистрес и при 

пътуване до родината си. 

 

Работно време: 
Денонощно всеки ден 

Aдрес: 
Stora Badhusgatan 14 

Telephone: 
031-365 87 00 
 



Европейски граждани 

 

Живеене и отсядане в Гьотеборг 

Като гражданин на ЕС Вие и Вашето семейство имате право да учите, 

работите или просто да живеете в Швеция без разрешение за пребиваване 

за период до три месеца.  

След три месеца в Швеция, като гражданин на ЕС, имате право да 

продължите да пребивавате без разрешение за пребиваване, ако имате 

работа, сте самоосигуряващо се лице или активно търсите работа.  

Вие и членове на семейството Ви, които пребивават в Швеция, трябва да 

разполагат с достатъчно финансови средства, за да се издържате.  

Ако не отговаряте на изискванията за право на пребиваване, нямате право 

на помощ, освен в извънредна ситуация.  

 

 

 

Социална подкрепа / 
Семеен център 
Räddningsmissionen 
 

 Предлага възможност да закусите, да вземете душ и да 

изперете дрехите си. Можете също така да получите 

информация за социални проблеми и за шведското 

общество.                            

 Работно време: 
Понеделник - петък 9:00 – 11:00 
 
Четвъртък 13.00-15:30: Урок по шведски език и 
социална информация 
Четвъртък 14:30-15:00: Информация за работа 
 
Адрес: 
Karl Gustavsgatan 12B, BK VASA 



 

 


