
 
 
 
 
 

ЛЕТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  
НА  

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗАЕДНО  
2015г. 

Здравейте приятели, 

Пред Вас е поредният брой на нашия Информационен Бюлетин. 

Лятото вече отмина и преди есента да се разкрие в пълната си красота, решихме да 

ви запознаем с основните събития от изминалия летен сезон в Защитено Жилище 

ЗАЕДНО! 

 
 
 
 

13-та сбирка на Клуб „Приятели ЗАЕДНО“ 

 

В бутиков състав, но с вдъхновение и вяра в каузата, младежи и гости заедно се радвахме 

на вкусна храна, много игри и добро настроение. С голям ентусиазъм младежите, екипа и 

гостите се включихме в забавни игри на открито – фризби, федербал, „пиян морков”, шах 

и карти. 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.   

 

ЗАЕДНО на Пирин 



 

 

Станалата вече традиционна връзка между Защитено жилище „ЗАЕДНО” и планината този 

път бе осъществена на Пирин, в подножието на втория по височина връх у нас Вихрен. 

През изминалите почивни дни екипът на къщата, заедно с младежите, посетихме хижа 

Вихрен и осъществихме няколко разходки и преход в околностите. Набелязаните места 

бяха – езеро Окото, връх Вихрен, Байкушевата мура. Особено наситен на положителни 

емоции и воля бе втория ден когато успяхме да изкачим връх Вихрен, а на връщане ни 

поваля и планински дъжд. Вечерите бяха съпътствани с откровени и непринудени 

разговори и забавни игри на бадминтон и белот, а на тръгване се отбихме и в гр. Банско, 

за да разгледаме града и да се включим в тържествената неделна литургия в църквата.За 

повечето младежи това бе първия връх в живота, с което им пожелаваме да имат същия 

успех и в изкачването на житейските си върхове.  

 

ЗАЕДНО на море 

 

И тази година ръководството и екипа на Защитено жилище ЗАЕДНО успяхме да организираме и 

осигурим с подкрепата на г-жа Зорница Карамихова и СТАРС ТРАВЕЛ  лятната морска почивка на 

нашите младежи. В началото на септември х-л „Поморие” бе наш домакин. Приятната атмосфера, 

удобствата и басейна бяха чудесна основа за едно приятно изкарване. Младежите и екипа 

прекарахме незабравимо в гр. Поморие. Плаж, море, басейн, шах, табла, неотменимия Фейсбук  

и ведри разговори съпътстваха нашата почивка. За част от младежите това бе първото море в 

живота и всички благодарим за чудесните условия които ни бяха подсигурени! До скоро! 

 



 
 

Нови младежи  

От лятото имаме някои нови младежи на които им претстоят адаптация в новата среда вкъщата, 

прехода към самостоятелен живот, работа и завършване на образованието. При нас са Боян 

(дошъл от Самоков), Петър (от Банско), Симо (от София). На всички тях желаем успех и попътен 

вятър! 

Къде са те сега? 

Откриваме тази рубрика с идеята да ви представим развитието на част от младежите и девойките 

преминали през нашата услуга през годините. С радост можем да съобщим, че имаме първите 

завършили студенти – Ани, Янко, Биляна, Соня, Мартин, Панталей (завършил семестриално). 

Радослав продължава да жъне отлични успехи в Софийски университет – 2 курс завърши с успех 

5,90. Мартин от тази година записа магистратура – графичен дизайн в Художествената академия. 

Младото семейство Любо, Ваня и малкия Любчо живеят в Божурище и са чести наши гости и 

домакини. В следващите бюлетини периодично ще ви информираме и за другите наши младежи.  

 

 

 

 

 

Зад всеки успех стои неотменно отговорната и сериозна работа и усилия, които полагат, 

както младежите, така и екипът и ръководствтото на Защитено Жилище ЗАЕДНО. Те са 

възможни и благодарение на Вашата активна подкрепа, която е жизнено важна за 

успешната ни работа!  

Всеки от Вас, който желае, може да ни подкрепи на посочения номер: 

ТБ Алианц България АД, клон Европа, 

офис Дамян Груев 

IBAN: BG 94BUIN74441095715513 

BIC: BUINBGSF  

 

 



 
 

 


