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ИИННФФООРРММААЦЦИИООННЕЕНН  ББЮЮЛЛЕЕТТИИНН  
НА  

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗАЕДНО  
ЯНУАРИ-СЕПТЕМВРИ. 2013 

 

Здравейте приятели, 

Пред Вас е Коледно - Новогодишният брой на нашия Информационен Бюлетин. 

На първо място бихме искали да ви пожелаем ВЕСЕЛА КОЛЕДА, много здраве и успех през 

Новата 2014г. от целия екип и младежите от Защитено Жилище ЗАЕДНО! 

Месеците от последната ни среща минаха неусетно, но както винаги изпълнени съсъ 

събития, по-важните от които ще откроим на следващите редове. 

 

ЮБИЛЕЙ НА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ 

На 04. Ноември, Защитено жилище ЗАЕДНО навърши 

5 години! Равносметката за това време е 60 млади 

хора, които поеха по-уверено по собственияси път. И 

разбира се – безброй приятели, без които тази 

помощ нямаше да е пълноценна. За тях 

организирахме и юбилейното празненство, което 

премина с 

много музика и ведро настроение. Проведе се 

кулинарен конкурс за най-вкусна и най-добре 

изглеждаща торта. Нашите приятели от „Кино и 

вино” изненадаха гостите с дегустация на 

сицилиански вина и вкусна италианска паста. 

Благодарим на всички не само за чудесния купон, 

но и за съвместните ни успехи в ежедневието! 
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СПОРТЕН ПРАЗНИК 2013 

За втора поредна година организирахме спортен 

празник. Към вече традиционните тласкане на гюле, 

тенис на маса и бягане, добавихме нови дисциплини – 

спортна стрелба, шах, теглене на въже, а бягането 

разнообразихме с 

щафета. Отново 

участниците бяха повече от зрителите и всички 

вложиха невероятен хъс в отделните надпревари, като 

безспорен шампион в тласкането на гюле бе нашият 

директор Димитър Цветков. Активността и 

представянето на младежите показа недвусмислено 

защо имаме силно студентско присъствие в НСА. 

 

 

 

ДЕН НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ 

Не си мислете, че събитията, в които се включваме са само на територията на Защитено 

Жилище ЗАЕДНО. През месец октомври младежите и екипа на Защитено жилище "Заедно" 

се включихме в инициатива на Център за психично здраве "Проф. Никола Шипковенски" 

по повод деня на психичното здраве - 10 октомври. На забавен 

спортен празник и арт ателиета младежите зарадваха с 

присъствието и участието си хората с ментални проблеми и 

сами усетиха за пореден път какво е да си част от радостта на 

другите. От празника си тръгнахме от с отличие за второто 

място в турнира по шах, малдежите демоснтрираха похвална 

съпричастност  към проблемите на психично болните. 
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ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗАЕДНО: ПРИМЕР ЗА ДОБРА ПРАКТИКА 

Част от водещите ни задачи е обмяната на опит с 

колеги и институции в социално-педагогическата и 

психологическа област. В тази връзка в началото на 

есента бяхме домакини на среща между колеги и 

социални институции от цялата страна с цел обмяна 

на опит и споделяне на добри практики. Защитено 

Жилище ЗАЕДНО бе 

отличено като пример 

в сферата на 

социалните услуги за младежи в риск, което е още един 

добър показател за успеваемост на екипа и на всички, които 

са съпричастни с работата ни. 

 

Наред с обществените ни изяви живота в къщата кипи с пълна сила и всеки ден ни 

представя своите битови, образователни, професионални, житейски предизвикателства, 

изпитания и успехи, с които младежите и екипа се справяме, къде успешно, къде не 

толкова. Към настоящия момент Любо, Ваня, Богомил са насочили усилия в успешно 

завършване на средното си образование. Завидно постоянство в посещенията на лекции и 

упражнения в Софийския университет показва Светла, подкрепена от Ася, а Димчо, Кольо, 

Митко смело мерят сили на спортната площадка и лекциите в НСА. На всички пожелаваме 

успех в наближаващите срочни и семестриални изпити. В партньорство с различни 

организации успяхме да организираме професионални курсове за нашите младежи – 

продавач-консултант, автомонтьор, компютърни технологии, хореография, козметика. 

Специална благодарност изказваме на фирмата SCHENKER, с която успяхме да изградим 

партньорски отношения и вече четирима наши възпитаници – Веско, Калоян, Деси, 

Кристофър – работят там. 
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Скъпи приятели, 

В резултат на включването ни в различни инциативи и програми, ние успяваме да осигурим част от 

ресурсите необходими за материалното, битовото и емоционално обезпечаване на проекта. От 

месец декември стратира хме и кампания свързана с SMS дарения по нашата сметка. Всеки от Вас, 

който желае, може да ни подкрепи на посочения номер: 

 

 

 

 

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. 

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

 


