
Якщо вам потрібне екстрене житло, ви
повинні зателефонувати за номером 115.
Якщо ви бездомний і не маєте житла, ви

також можете зателефонувати за номером
115, щоб попросити втручання мародера.

Дата публікації: 09/12/2022

Увага, ми радимо вам перевірити можливі зміни
/ закриття за посиланням або безпосередньо на

Soliguide.fr

__Hautmont__

1. Accueil et Promotion Sambre - Hautmont
127 Av. Gambetta, 59330 Hautmont

Понеділок в п'ятниця: 8:00 до 18:00
Беззастережний прийом
Accueil de jour Hautmont: 0967415999
Послуги : Денний прийом, роздача страв, душ, рада

директорів, поради щодо розміщення, невідкладне
розміщення, заняття французькою мовою,

репетиторство
https://soliguide.fr/uk/fiche/15990

__Lille__

1. Accueil Solferino - abej SOLIDARITE
228 Rue Solférino, 59000 Lille

Понеділок, середа, четвер і п'ятниця: з 8:00 до
12:00 і з 13:30 до 18:00
Вівторок: з 13:30 до 18:00
Неділя: з 8:00 до 12:00.
Беззастережний прийом
0366190910
accueil.solferino@abej-solidarite.fr
Послуги : Денний прийом, роздача страв, поради
щодо розміщення, соціальна підтримка, лікар
загальної практики, психологія, лазарет, наркоманія,

душ, розетка, телефон
https://soliguide.fr/uk/fiche/14101

2. Accueil de jour ROSA
94 Rue de Wazemmes, 59000 Lille

Понеділок: 9:00 до 17:00
Вівторок: 13:00 до 20:00
Середа: 9:00 до 17:00
Сьогоднішній день: 9:00 до 19:00
П'ятниця: 9:00 до 17:00
Ексклюзивний прийом: жінки, жертва насильства,
лгбт+, в ситуації проституції.
Інша важлива інформація: Жінки можуть приходити в
денний центр у супроводі
Прийнятих тварин

Інші деталі: Жертви насильства не повинні
виправдовувати або доводити свою ситуацію
0658236579
ajrosa@asso-solfa.fr
Послуги : Денний прийом, душ, ванна кімната,

доміциляція, юридична контора, прання, камера
зберігання, заняття французькою мовою, розетка,

зона відпочинку, комп'ютер, одяг, соціальна підтримка,

засоби догляду, різноманітні види діяльності
https://soliguide.fr/uk/fiche/14102

3. Accueil de jour Magdala
31 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

Понеділок в сьогоднішній день: 9:00 до 11:30
П'ятниця: з 9:00 до 11:30 та з 14:00 до 16:30.
Беззастережний прийом пристосований до дорослі,
ізольовані люди.
Інша важлива інформація: Денний догляд вітає
людей, які опинилися в нестабільному становищі, як
чоловіків, так і жінок.
Прийнятих тварин
0320572962
action-sociale@magdala.asso.fr
Послуги: Денний прийом, душ, соціальна підтримка,

поради щодо розміщення, цифровий сейф, юридична
контора, цифрова майстерня, наркоманія
https://soliguide.fr/uk/fiche/16899

4. Le Point de repère / CAARUD
22 Parv. Saint-Michel, 59000 Lille

Понеділок, вівторок, четвер і п'ятниця: з 9:00 до
12:30 та 13:00. о 16 годині
Беззастережний прийом пристосований до людей
віком від 18 до 25 років, в наркоманії.
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Інша важлива інформація: Орієнтир відкритий для
людей віком 18-25 років, залежних чи ні, і людей
старше 25 років, які є залежними.
0366190920
pr@abej-solidarite.fr
Послуги : Денний прийом, наркоманія, доміциляція,

душ, сидяча реставрація, соціальна підтримка
https://soliguide.fr/uk/fiche/20644

Ми запрошуємо вас перевірити
інформацію безпосередньо на Soliguide.fr

Освіти мене!

Page 2


