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ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗАЕДНО  
ЯНУАРИ-СЕПТЕМВРИ. 2013 

 

Здравейте приятели, 

с приближаващата есен отново подновяваме нашия традиционен Информационен бюлетин в 

който, накратко Ви запознаваме част от важните събития от живота на Защитено Жилище ЗАЕДНО. 

Надяваме се, че ви намираме в крепко здраве и ведро настроение на духа.  

От последната ни среща мина време, което бе изпълнено със съществени, за живота на младежите 

и девойките от къщата, моменти. В хронологична последователност ще ви запознаем с по-важните 

от тях. 

В края на учебната година нашите абитюренти Митко и Калоян се представиха достойно и стилно 

на традиционния абитюрентски бал в президентството където се забавляваха в танци, успяха да си 

направят снимки с Президента и да се видят със свои приятели. 

Двамата завършиха 12-ти клас, като Митко се справи успешно и с 

матурите, което му отвори пътя към желаната Спортна академия. 

Пожелаваме повече упоритост и отгворност на Калоян, за да успее в 

полагането на матурите. Благодарим на нашите приятели и 

сподвижници от Веселата Гарга и .........., с чиято помощ осигурихме 

костюмите на двамата ни младежи! 

Като стана въпрос за матури, можем да отличим Веско, Деси и Димчо, които преминаха 

зрелостните си изпити съответно по биология и български език и литература. Към настоящия 

момент и тримата успяха да си намерят работа и полагат усилия към самостоятелния живот. Веско 

посещава мечтания курс за пицар, а след успешно завършен курс за камериерка Деси започна 

работа в семеен хотел на Черноморието. Димчо успя да си намери работа по специалността от 

средното си образование и работи като барман и сервитьор в столично заведение. 
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Наред с училищните постижения, наши младежи се отличиха и на 

футболното поле. След строга селекция и усърдни тренировки, 

Вълко и Любо бяха включени в националния отбор по футбол на 

България за младежи от домове за Световното първенство в Полша. 

Българите не се задоволиха само с участие, но се завърнаха с купата 

на град Познан и заслужено влезнаха в светлините на прожекторите 

и медиен интерес при своето завръщане. Ние им желаем от сърце 

да продължат своята победна серия и на просветното поле, като 

успешно завършат средното си образование. 

 

При голям интерес премина и традиционното ни пролетно 

събитие в рамките на инциативата „Клуб Приятели ЗАЕДНО”. 

Макар и осъществено през юни то не загуби от пролетното 

настроение и подкрепени от нашия приятел Любомир Любенов 

се включихме в проекта „Искри от асфалта” организиран в 

Борисовата градина, където много наши приятели и граждани на 

София се включиха дейно в направата на шосейни ролери, като 

сред най-ентусиазираните бе Председателят на Фондация 

„Защитено жилище ЗАЕДНО” г-н Иво Пантелеев. 

 

 

В знойното лято, благодарение на наши 

приятели и сподвижници, успяхме да 

организираме лятната почивка на младежите. За 

повечето от тях, това бе първата почивка като 

пълнолетни, самостоятелни и отговорни за себе 

си млади хора. Своята благодарност за 

осъществената морска почивка изразиха и чрез 

специално изпратена картичка до всички 

подпомогнали това преживяване. 

 

 



 

 3 

 

През тази година отново можем да се похвалим и с новоприети студенти - 

бивши и настоящи наши младежи и девойки. В Софийския университет Ася и 

Светла ще полагат усилия в Историческия факултет, Гюнай във Философския, 

Радослав в Факултета по начална и предучилищна педагогика, Димчо, Митко 

и Кольо в Спортната академия, а Пантата в Минно-геоложкия. На всички тях 

от сърце желаем успех и успешна реализация!  

 

Скъпи приятели, 

Представените на кратко събития далеч не отразяват в цялост живота на къщата. Зад всеки успех, 

независимо в каква сфера е той, стои неотменно отговорната и сериозна работа и усилия, която 

полагат, както младежите, така и екипът и ръководствтото на Защитено Жилище ЗАЕДНО. А теса 

възможни и благодарение на Вашата активна подкрепа. Всички ние се радваме, че сме част от 

нещо смислено и стойностно, за което приност има всеки от Вас!  

Очаквайте отново нашия Информационен Бюлетин и с пожелания за здраве и успех – до скоро! 

 


