
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ „Защитено жилище ЗАЕДНО” за 2014 г. 

Заедно можем повече! 

Нашият стремеж е да подадем ръка на млади хора, попаднали в затруднена и 

рискова ситуация да станат самостойни, справящи се личности. 

 

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

основна цел е създаване и управление 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 

Александър Ранев – психолог 

Александър Димитров – домакин-шофьор 

 



През 2014 година продължихме да залагаме на инициативи, които стъпка по 

стъпка изграждат дългосрочната идея на проекта. Традиционните направления 

бяха: 

 

Културни и образователни инициативи 

 

Учебната 2013-2014 година бе успешна за нашите младежи. Ваня успешно 

завърши своето средно образование в гимназията по мениджмънт в гр. 

Божурище. Младежите от къщата и целия екип се постарахме да организираме 

нейния бал. Ваня, Златко и Богомил бяха и сред участниците в ежегодния 

президентския бал за младежи в неравностойно положение. 

 

През новата учебна 2014-2015 година запълнихме редиците на студентите в 

Софийския университет с две наши момичета – Ваня и Геновева. Двете вървят 

по стъпките на по-големите си сестри! Кандидат-студентската кампания се 

оказа неуспешна за Пламен, който въпреки старанието и желанието си, не успя 

да премине през изпитите в НСА. Въпреки това, младежът не се е отказа и бе 

приет в Техническия университет в Габрово! 

 

Като част от целите на екипа е културното развитие и ограмотяване на 

младежите в ЗЖЗ. За целта се стремим да организираме посещения и участия 

в различни културни мероприятия и събития в столицата. За пореден път 

управата на Националната галерия прояви разбиране и допусна със свободен 

вход екипа и младежите на посещение в галерията. Освен от скулптурите на 

Роден, младежите останаха силно впечатлени от българския художник-

маринист Александър Мутафов и най-вече от обзавеждането на бившия 

дворец. 

 



По покана на нашия колега Александър Ранев, младежите и екипът гостуваха 

по време на занятия на студенти от специалност „Социална педагогика“. 

Срещата бе приятна и градивна за всички – младежите се докоснаха до 

мечтата да продължат образованието си във ВУЗ, а студентите срещнаха лице 

в лице практическата страна на усвояваните знания. 

 

 

Доброволчество 

 

Традиционната инициатива „Да почистим България за един ден” този път бе 

обогатена от наша страна със засаждане на дръвчета и храсти в района на 

къщата и селото. 

 

Тази година стартирахме едно благородно начинание свързано с полагането на 
доброволен труд в полза на Светата обител Църногорски манастир „Св. Св. 
Козма и Дамян Безсребреници“. Младежите и екипа на ЗАЕДНО бяхме 
посрещнати топло и радушно от игумена на манастира – Дядо Евгени и след 
кратка беседа запретнахме ръкави и спомогнахме за подредбата на част от 
стаите в обителта – подготовка за наближаващия храмов празник. След 
полезната ни дейност нашите любезни домакини ни нагостиха с вкусни 
манастирски гозби и в знак на благодарност ни изпратиха с продукти от 
магазина – манастирско домашно сирене, луканка и червено вино. Следващото 
ни посещение осъществихме именно на храмовия празник, на 13.11. в който 
отново с желание е ентусиазъм младежите и екипа се включихме в помощ на 
нуждите на манастира и божиите служители в него. 



 

Благодарим за възможността да бъдем част от едно смислено дело. 

Като продължение на подетата традиция на студентския празник 8-ми декември 
с младежите от Защитено жилище „Заедно“ предприехме инициатива, която бе 
по-различна от всеобщото настроение предполагащо подготовка за 
студентските купони. Посетихме манастира „Възнесение Господне“ в с. Горна 
Врабча. Там ни посрещна Сестра Магдалина, която сама се грижи за светата 
обител. Освен, че ни нагости с вкусно приготвена манастирска леща, сестрата 
побеседва с младежите и за смисъла на вярата. Ние от своя страна 
помогнахме да се донесат дърва от близката гора, с които да се отоплява 
манастира през зимата. 

 

 

Спорт 

При голям интерес премина традиционния спортен празник в двора на къщата в 

с. Гурмазово през септември. Освен нашите младежи си включиха колеги и 

младежи от „Конкордия – България“, както и много сподвижници на проекта ни. 

Хубавото време бе на наша страна. Забавлявахме се страхотно с тласкането 

на гюле, стрелбата, шах, тенис на маса и много други атракции… 

 

Младежите се включиха и в благотворителен турнир по шах и тенис на маса, 

организиран от колегите от Дневния център при Столичен психодиспансер. 

Начинанието доказа, че каквито и проблеми да са белязали ежедневието на 

хората в човешката си същност те далеч не са толкова различни. 



 

Взаимодействие с местната общност 

Традиционната пролетна сбирка на Клуб „Приятели Заедно” през 2014 носеше 

по-особен заряд. Тя премина под знака на българския фолклор и се проведе на 

площада в гр. Божурище. Благодарни сме на управата на общината за 

безвъзмездно предоставеното пространство и консумативи. Още по-

емоционален обаче бе фактът, че самодейни състави от Божурище и околните 

села  - Пролеша, Пожарево, Хераково, както и група за фолклорни танци „В 

шоплука” се включиха на драго сърце и отделиха почивния си ден, за да 

подпомогнат каузата ни. 

 

 

Обмяна на опит 

Като пример за добра практика в социалните услуги, Защитено жилище 

„Заедно” бе поканено да презентира своята дейност на заключителната 

конференция на социалните услуги в Софийска област. Контекстът на срещата 

бе представата за работа в мрежа. 

През 2014 г. картината в нашата социална услуга бе следната: 16 

настанени млади хора, от които 14 момчета и 2 момичета. Трима от тях – 

приети във ВУЗ. 

 

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 

Продължителност: 2014 –  2016 

Източник на финансиране: Фондация Реновабис, Германия 



Резултати: Към момента пет от младежите – Ваня, Любо, Димчо, Светла, 

Радослав, които се справят с предизвикателствата на самостоятелния живот, 

получават материална и професионална подкрепа. 

 

Благодарим на всички за подкрепата – за осигуряванетонахляба, 

поддръжката на компютрите, прозорците, летния лагер и за всичко 

направено от сърце! 

 

 


