3. Strasbourg Action Solidarité (SAS) (centru
de ajutor)
9 Rue de Flandre, 67000 Strasbourg
Primire în timpul zilei și deschis în perioada de
carantină.
- Luni și miercuri : între 8.30 și 17.00
- Marți și joi : între 8.30 și 18.30
- Vineri : între 8.30 și 15.30
www.soliguide.fr/fiche/7227

Centru de zi___
1. Coffee Bar - Entraide le Relais (centru de
ajutor)
24 Rue Saint-Louis, Strasbourg
Oferim numai băuturi calde la ușa localului și cu
acces la toaletă.
- Marți, joi, vineri : între 9.00-12.00 și între
18.00-21.00
- Miercuri : între 9.00-12.00
- Sâmbătă : între 14.00-17.00
- Duminică : între 18.00-21.00
www.soliguide.fr/fiche/2279
2. Secours Populaire Meinau (centru de
ajutor)
150 Avenue de Colmar, Strasbourg
Orar de primire și înbrăcăminte de urgență.
- Luni : între 14.00-16.30
- Marți : între 9.30-11.30 și între 14.00-16.30
- Joi : între 9.30-11.30 și 14.00-16.30
www.soliguide.fr/fiche/8007

4. Femmes de paroles (centru de ajutor pentru
femei)
7 Rue de l'Abbé Lemire, Strasbourg
Primire în timpul zilei deschis numai pentru femei.
- Luni : între 9.30 și 12.00
- Marți și vineri : între 14.00 și 17.00
- Joi : între 10.00 și 16.00,
www.soliguide.fr/fiche/2227
5. SOS Femmes Solidarité (centru de
solidaritate pentru femei)
5 Rue Sellenick, Strasbourg
Primire în timpul zilei deschis numai pentru femei.
- De luni până vineri : între 9.00 și 16.00
- Marți : între 11.00 și 16.00
www.soliguide.fr/fiche/2281
6. Repère du Carillon - La Cloche
Centre Bernanos, 30 Rue du Maréchal Juin
Primire, distribuție de liste de comercianți
voluntari, distribuție de bonuri, etc...)
Marți : între 14.00 și 16.00
www.soliguide.fr/fiche/7288
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7. Point d'Accueil et de Solidarité (PAS) en
gare de Strasbourg – SNCF (centru de primire
și solidaritate la gara din Strasbourg)
20 Place de la Gare, Strasbourg
Primire numai cu programare la telefon
03.88.15.92.79.
- De luni până vineri : între 8.30 și 11.30 | între
13.30 și 17.15
- Joi : între 8.30 și 11.30
www.soliguide.fr/fiche/2280
8. MDA (Maison des adolescents) de
Strasbourg (centru pentru adolescenți )
23 Rue de la Porte de l'Hôpital, Strasbourg
Primire pentru adolescenți și familiile lor
- De luni până vineri între 9.00 și 12.00 cu
programare.
- De luni până vineri între 14.00 și 17.00 fără
programare
www.soliguide.fr/fiche/2452
9. ALT - Centre d'accueil et de soins (centru
de primire și asigurări de sănătate gratuit)
11 Rue Louis Apffel, Strasbourg
Primire pentru persoanele cu probleme de
dependență.
De luni până vineri : între 8.30 și 18.00
www.soliguide.fr/fiche/2283
10. Secours Populaire du Port du Rhin (centru
de ajutor)
71 Route du Rhin, Strasbourg
Primire deschisă
Miercuri între 10.00 și 12.00
www.soliguide.fr/fiche/2290
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