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Здравейте приятели, 

Пред Вас е поредният брой на нашия Информационен Бюлетин. 

Лятото е вече пред нас и преди да започнат почивките решихме да ви запознаем с 

част от пролетните събития от живота на Защитено Жилище ЗАЕДНО 

 

ЗАЕДНО с нов статут 

С настъпването на пролетта Защитено Жилище ЗАЕДНО придоби статут на Наблюдавано 

Жилище! По същество тази пререгистрация е формалност, която обаче установява статута 

ни на Наблюдавано жилище – услуга чието съдържание отговаря по-точно на същността 

на дейностите и целевата група. Като отличителен минус на пререгистрацията можем да 

изтъкнем по-малкия делегиран бюджет, който ще получаваме чрез общината, но се 

надяваме с общи усилия да съумеем да компенсираме това! 

Жестове на признателност 

Един момент от изминалата пролет заслужава специално 

внимание! Един от нашите младежи преминал услугата ни още в нейното начало I 

живеещ от няколко години в чужбина, реши да засвидетлства своята благодарност и 

уважение към ръководствтото и екипа подали му ръка в труден момент. Със свои 

средства и по собствена инициатива покани екипа, младежите (бивши и настоящи) на 



 
 

кино и заведение! Не само това, но и направи дарение в размер на 800 лв. с което 

успяхме да претапицираме мебелите в холната ни стая. Жест който ни трогна дълбоко и 

не се нуждае от коментар, но най-малкото е показателен за човек със завидна ценностна 

система и морал. Желаем успех в личната и професионална реализация – на добър час!   

 

ЗАЕДНО в Софийския университет 

Стана традиция на посещаваме залите на Алма Матер по 

различни поводи. Този път, по покана на студенти от 

специалност Неформално образование, нашите младежи 

посетиха презентации на теми свързани с уменията за 

търсене на работа, подготовка на Автобиография и 

тънкости в поведението при интервю за работа.  

 

Спортен празник ЗАЕДНО 

В началото на пролетта организирахме турнири по шах и 

тенис на маса – спортове станали традиционни и обичани от екипа, младежите и 

приятелите на къщата. Идеята възникна спонтанно и се осъществи заедно с приятели на 

защитеното жилище. На събирането се включиха и младежи, които вече не са в къщата, 

но със спомените за живота в нея.Сред тях особено дейни бяха Димчо, Любо и Мартин, 

които със своя хъс и желание за победа заслужиха наградите си за достойно представяне. 

Атмосферата бе непринудена, ведра и уютна. Поздравления за всички участници и най-

вече за победителите! 

Кулинарно състезание в ЗЖЗ 

В една от пролетните съботи в къщата се състоя забавно кулинарно предизвикателство. В 

импровизирано шоу, чиято тема беше „Мусаката“, председателят на Управителния съвет 

– арх. Иво Пантелеев и младата майка Ваня свериха кулинарните си умения, вкусове и 



 
 

комбинативност. Това традиционно балканско ястие се превърна в идеални коктейлни 

хапки за градинско парти с участието на бивши и настоящи младежи.  

 

 
Завършили студенти! 
 

Защитено Жилище ЗАЕДНО има своя първи дипломиран студент – Ани! Достойното 

представяне на държавните изпити и успешно взетите семестриални изпити направиха от 

Ани завършил висшист в специалност Икономика на туризма. Желаем успех и бъдеща 

успешна реализация. 

В края на летния семестър очакваме подобни успехи и за Янко в НСА и Мартин в 

Художествената академия, както и на всички наши студенти през настъпващите сесии!!! 

 

Пролетна сбирка на Защитено жилище „Заедно” 

Отмина и поредната 13-та сбирка на Клуб „Приятели 

ЗАЕДНО“. В бутиков състав, но с голям ентусиазъм и вяра в каузата, младежи и гости 

заедно се радваха на вкусна храна, много игри и добро настроение. Край язовира в с. 

Пожарево за студената бира се бе погрижила г-жа Ваня Радомирова от съюза на 

пивоварите, а за лакомствата – нашите приятели и партньори от Си Комерсиал. Очакваме 

с нетърпение и есенното ни събитие! 

 
 



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

 

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.  

ТБ Алианц България АД, клон Европа, 

офис Дамян Груев 

IBAN: BG 94BUIN74441095715513 

BIC: BUINBGSF 

 

 

 

 

 


