
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ „Защитено жилище ЗАЕДНО” за 2012 г. 

Заедно можем повече! 

Фондация „Защитено жилище ЗАЕДНО” е създадена през 2006 г. и нейната основна цел е създаване и 

менажиране на Защитено жилище за оказване на подкрепа на отговорни и полагащи усилия за своето 

бъдеще младежи и девойки (18‐26г.) в неравностойно положение, в процеса на тяхната социализация.  

Мисията и целите на фондацията са: 

 Обезпечаване  на  подслон,  храна  и  други  базисни  потребности  на  младежите  за  период  от  една 

година (с възможност за известно удължаване). 

 Осигуряване  на  социална  и  психологическа  подкрепа,  която  да  подпомогне  придобиването  на 

умения за адекватен самостоятелен живот. 

 Предоставяне на последваща подкрепа – морална и материална,  на младежите,  чийто престой в 

жилището е приключил. 

Управителен съвет: 

Арх. Иво Пантелеев –   председател на УС 

Арх. Радомира Методиева –   член на УС 

Арх. Кристиана Николова –   член на УС 

 

Екип: 

Димитър Цветков –   директор 

Парашкева Василева –   социален работник 

Веселка Илиева –   мобилен социален работник 

Александър Ранев –   психолог 

Александър Димитров –   домакин‐шофьор 

Елеонора Васкова –   консултант по хранене 

 

Дългосрочен проект „Защитено жилище ЗАЕДНО” 

Цел:  Да  помогне  на  младежите  –  потребители  на  услугата,  да  изградят  компетентности  и  визия  за 

самостоятелно справяне. 

Обхват през 2012 г. : През изминалата година продължихме да изпълняваме дългосрочната стратегия, 

заложена  в  нашия  проект –  да  подпомагаме млади  хора  в  неравностойно  положение.  Реализирахме 

идеите си в няколко направления: 



 

Образование и култура 

Ние  вярваме,  че  образователното  и  културно  равнище  на  младите  хора  е  залог  за  успешното  им  и 

равностойно  включване  в  обществото.  Ето  защо  залагаме  на  всякакви  традиционни  и  алтернативни 

подходи за повишаване на нивото им. Резултатите от тях бяха видими и през 2012 г. 

Веднага след Нова година Защитено жилище „Заедно” изпрати и трима от своите младежи към новите 

им домове в студентските общежития. Две новоприети студентки в НСА и един студент в Националната 

художествена академия белязаха добро начало на годината. 

Културните мероприятия  са  част  от политиката на Защитено жилище „Заедно”  относно развитието на 

младежите.  Стремежът  ни  е  календарът  им  да  е  пълен  както  със  събития,  свързани  с  модерното  и 

актуалното, така и с прояви, докосващи изконните български дух и душевност. Такова бе и посещението 

на кукерския фестивал „Сурва – 2012” през февруарив гр. Перник.  

 

Инициативата остави трайни впечатления, което породи идеята младежи, екип и управителен съвет да 

се съберат на своеобразна дискусия дни след събитието.  

През  март  нашите  приятели  от  Американския  колеж  в  София  за  трети  пореден  път  организираха 

спектакъла Faculty Follies – представление, в което актьорите са преподаватели а зрителите – ученици. 

 

Средствата от продажбата на билети бяха предоставни за нуждите на Защитено жилище „Заедно”. 

Въпреки  традиционното  ваканционно  настроение,  през  летните  месеци  образователните  и  културни 

инициативи не останаха на заден план. Със съдействието на директора на Националната художествена 

галерия  г‐жа  Слава  Иванова  през  август    младежите  посетиха  изложбата  на  Владимир  Димитров  – 

Майстора. 



Г‐жа  Ваня  Димова,  признат  експерт  по  Български  език  и  литература,  започна  занимания  с  някои  от 

кандидат‐студентите ни. 

Спорт 

Спортът като активност, която изгражда навици и характер у младежите, някак си естествено се вписа в 

живота на Защитено жилище „Заедно”. Това показва и фактът, че една голяма част от нашите студенти 

учат именно в Националната спортна академия. Двама от кандидат‐студентите ни също са се насочили 

натам.  През  изминалата  година  имаше  няколко  значими  събития  в  живота  на  Защитено  жилище 

„Заедно”, ознаменувани от спортната дейност.  

Безспорно гвоздеят в програмата на нашите младежи за лято 2012 бе екскурзията до Седемте рилски 

езера, която Фондация Защитено жилище „Заедно” организира. В края на месеца прекарахме три дни 

на  Рила.  Освен незабравимите    емоции,  които  поднесе,  инициативата  обогати  познанията  на  нашите 

млади приятели. 

 

Техен  заслужен  успех  бе  изкачването  на  Езерния  връх,  който  се  извисява  на  2500  м  надморска 

височина, и от който се виждат всичките седем езера. 

Казват, че най‐добрите равносметки се правят наесен. Освен пълния капацитет младежи, стана ясно, че 

и Клуб „Приятели ЗАЕДНО” е пълен с позитивно настроени съмишленици. Това пролича най‐добре при 

подготовката  и  провеждането  на  основното  събитие  за месеца –  спортен  празник  в  къщата.  Въпреки 

дъждовното време на 16‐ти септември в двора и сградата на жилището се състоя невероятно спортно 

събитие,  което  с  еднакъв  успех  можеше  да  се  определи  и  като  състезание,  и  като  „купон“. 

Присъстващите наблюдаваха и участваха в пет различни съревнования и една демонстрация. Провелите 

се състезания по бягане, тласкане на гюлле, тенис на маса, канадска борба и нареждане на триизмерен 

пъзел донесоха огромен емоционален заряд.  

 

Мероприятието бе закрито с демонстрация по бойни изкуства. Художникът Николай Миланов изработи 

специални плакети за победителите,  със знака на проекта ни. Награди,  както и изненади за  гостите и 



участниците,  бяха  осигурени  от  Крафт  Фуудс  –  България,  PMG  Holding  ‐  Лактима  ЕАД,  Дирекция 

„Превенция, интеграция, спорт и туризъм” – Столична община, Ваня Радомирова и Димитър Белчев. 

След  показаните  планинарски  умения  през  август  и  забележителните  победи  на  спортния  празник, 

младежите ни бяха  зарадвани  с  още една  възможност.  Благодарение на  заместник  кмета на община 

Божурище г‐жа Виолета Велчева те могат да ползват спортната зала на общината, където се занимават с 

бойни изкуства. 

 

Двама от трениращите младежи се подготвят за кандидатстване в Националната спортна академия. 

Доброволчество 

Основен акцент в политиката на Защитено жилище „Заедно”по отношение на развитието на младежите 

е промяната в нагласите им. От хора, очакващи подкрепа, постепенно да се превърнат в такива, които 

не само адекватно да се грижат за себе си, но и на свой ред да оказват подкрепа. Младежите ни взеха 

участие в редица доброволчески инициативи. 

На 12‐ти май те почистиха района на с. Гурмазово и зоната около реката, като част от акцията на BTV – 

„Да изчистим България за един ден”. Нашите възпитаници не само съчетаха полезното с приятното като 

направиха по‐приветливо мястото, в което живеят, но се превърнаха и в едни от героите на деня в сайта 

на инициативата:  

http://www.btv.bg/da‐izchistim/kampania‐novini/story/1409922422‐

Mladejite_ot__Zashtiteno_jilishte_Zaedno_chistiha_v_s_Gurmazovo.html  

През следващия уикенд посетихме приюта за бездомни кучета в с. Богров, което бе една от проявите, 

свързани  с  деня  на  доброволчеството.  Помогнахме  за  разходките  на  четириногите  приятели,  а 

младежите научиха много нови неща. 

През  юни  се  проведе  поредната  сбирка  на  Клуб  „ПРИЯТЕЛИ  ЗАЕДНО”  Този  път,  в  съзвучие  със 

споменатите по‐горе тенденции, решихме младежите да организират празник, насочен не само към тях, 

но  и  към  деца  със  съдба,  сходна  на  тяхната.  Пролетната  среща  на  клуба  бе  посветена  на 

международния  ден  на  детето.  В  двора  на  къщата  в  с.  Гурмазово  се  развихри  незабравим  детски 

празник с много вкусни неща за хапване, подаръци, викторина и музика. Нашите приятели – актьорите 

от Театрално ателие „Шило” представиха спектакъла „Червената шапчица”. 



 

Специални гости на събитието бяха малчуганите от „Кризисен център за деца, пострадали от насилие” 

към Столична община. 

Обмяна на опит 

През април екипът ни разшири политиката по прием на нови потребители. Посетихме някои домове и 

наблюдавани жилища в страната и проведохме срещи с колегите от отдел Специализирани институции 

и  социални  услуги  към  АСП.  Представихме  проекта  ни  и  се  срещнахме,  както  с  ръководителите  на 

съответните структури, така и с възпитаници – потенциални кандидат‐потребители на проекта. 

 

Комплекс за социални услуги –  гр. Роман, ДДЛРГ  ‘Асен Златаров” –  гр. Враца, Наблюдавано жилище – 

гр. Враца, и ДДЛРГ – Доганово, бяха местата на които се запознахме с четирима наши бъдещи младежи. 

Колеги от АСП посочиха услугата на Защитено жилище като пример за една от най‐добрите практики в 

рамките  на  Проект  „Развитие  на  системата  за  планиране  и  предоставяне  на  социални  услуги  на 

регионално равнище”. 

 

 

 



Проекти с външно финансиране 

Проект „Подкрепа за самостоятелен живот към Защитено жилище ЗАЕДНО” 

Партньор: Фондация Реновабис, Германия 

Цел: Подкрепа на младежите, напускащи защитеното жилище, за трайни умения за самостоятелност 

Предължителност: Май 2010 – Май 2013 

Източник на финансиране: Фондация Реновабис, Германия 

Резултати:  Към  момента  10  младежи  се  справят  с  предизвикателствата  на  самостоятелния  живот, 

подпомагани от програмата 

 

Проект „Подкрепа за млади хора, настанени в защитени жилища” 

Партньор: Фондация „Помощ за благотворителността в България” 

Цел: Придобиване на професинална квалификация за младежите настанени в ЗЖЗ 

Продължителност: Май – Септември 2012 г. 

Източник на финансиране: Дарения от членове на Американската търговска камара 

Резултати: Петима младежи в неравностойно пложение преминаха успешно курсове за професинална 

квалификация в различни сфери. В резултат, на което вече имаме и работещи младежи. 

 

Проект „Стъпки към самостоятелност” – за организации 

Цел: Повишаване професионалните умения на екип ЗЖЗ за работа с младежи в риск. 

Партньор: SOS Детски селища ‐ България 

Продължителност: Септември 2012 – Февруари 2013 

Източник финансиране: SOS Velux – Дания 

Резултати: Проведени обучения за повишаване професионалните компетентности на екипа, вследствие 

на което се оптимизираха механизмите на взаимодействие между отделните специалисти и работата с 

потребителите.  

 

Проект „БГ 0067 към Финансовия механизъм на ЕИП” – обмяна на опит 

Цел: Запознаване с добрите психосоциални практики на организациите в Норвегия 

Партньор: Поликлиниката за детска и юношеска психиатрия, Порсгрун, Норвегия 



Продължителност: Март ‐ Април 2012 

Източник финансиране: ФМ на ЕИП ‐ МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ФИНАНСОВИЯ  МЕХАНИЗЪМ  НА  ЕВРОПЕЙСКОТО  ИКОНОМИЧЕСКО  ПРОСТРАНСТВО  2004‐2009  МЕЖДУ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ИСЛАНДИЯ, КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН, КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ 

Резултати: Посещение на УС на фондацията в  Просгрун, Норвегия и адаптиране на някои практики към 

структурата на Защитено жилище ЗАЕДНО. 

 

Резултати 

През 2012 г. от социалната услуга на Защитено жилище „Заедно”са се възползвали 18 млади хора, като 

през голяма част от времето клиентите на услугата надхвърляха максималния капацитет от 10 човека и 

броят на потребителите се движеше между 11 и 12. 

В  унисон  с  мисията  и  целите  на  проекта  ни  екипът  постави  фокуса  на  работата  си  не  просто  въру 

осигуряване на материална, социална и психологическа подкрепа на нуждаещи се младежи, а и върху 

индивидуалните специфики и перспективи на всеки един потребител. 

С  помощта  на  преките  специалисти  и  мрежа  от  доброволци,  организации  и  приятели  в  началото  на 

2013г.  картината  е – 11  настанени младежа  (9  момчета  и 2  момичета),  сред  които  двама  студенти  и 

трима кандидат‐студенти.  

 

Благодарим  на всички, с които работим пряко или косвено, и искрено се надяваме да бъдат с нас и 

занапред. 

Благодарим от сърце и на всички наши дарители от Клуб „Приятели ЗАЕДНО“! 


