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Здравейте приятели, 

Пред Вас е поредния брой на нашия Информационен Бюлетин. 

Надяваме се, че с настъпилата вече пролет на 2016г., топлото време и  

навечерието на Великден ви намираме в добро настроение и крепко здраве! 

В настоящия бюлетин ще ви запознаем накратко с някои от най-

съществените събития през изминалата зима. За повече информация, 

можете да посетите и обновената ни интернет-страница: 

http://podslon.org/ 

 

ЗАЕДНО в Софийския университет 

През януари проведохме две срещи със студенти от специалностите Логопедия 

и Специална педагогика в Софийския 

университет. Младежите бяха подготвили 

специална презентация чрез която по шеговит 

и забавен начин запознаха студентите с 

живота в къщата и главните действащи лица в 

нея. Получи се много приятен и ползотворен 

разговор завършил и с хоро с участието на 

Иван и няколко студента завършили 

хореографски училища. 

 

ЗАЕДНО НА ПЛАНИНА 

В началаото на месец февруари екипа на 

ЗАЕДНО с настоящите младежи 

проведохме еднодневен излет на Витоша. 

Добро настроение, весел смях, състезание 

със снежни топки и вкусни гозби в хижа 

съпътсваха нашето прекарване. Младежите 

откриха красотите и удовлствието на 

планината и заявиха своето желание 

подобни излети да провеждаме поне веднъж месечно. 



 

БАБА МАРТА 

Малко преди Баба Марта да потропа на вратата, 

по инициатива на един от нашите бивши 

младежи – Радослав – организирахме направата 

на мартеници, част от които Радослав успя да 

продаде на чв няколко фирми. Събраната сума, 

макар и малка, е мил и трогателен жест от 

страна на младежа и пример достоен за 

уважение. 

 

Отново на театър 

В края на месец март посетихме студенската сцена на НАТФИЗ. Благодарим на 

управата и на касиерката на театъра за направената отстъпка на билетите. Това 

и направи възнможно нашето посещение, което за повечето младежи бе пръв 

досег с театралното изкуство. Останахме повече от доволни и се надяваме 

скоро време отново да се появим в театралните салони. 

 
ЗАЕДНО на работа 
 

Да не си помислите, че живота в къщата е само весели и забавни дейности ! В 

края на зимния сезон можем да се 

похвалим, че повечето младежи успяха 

да си намерят работа – предимно 

почасова и временна. Това не е 

достатъчно, за да могат да поемат 

самостоятелната си издръжка, но е 

начална стъпка в тази насока. 

Благодарим на всеки, който спомага за 

намирането на работа и възможност за 

доходи. Специални благодарности на Славяна, която дава възможност на 

младежи да се включат в продажбата на царевица и понички, на Калоян – 

управител на БИЛА (на пл. Славейков), както и на нашия бивш младеж Иван 

Борисов, който активно и настоятелно съдейства за започването на работа на 

наши младежи! 

 
 
 
 
 



Нови младежи 
През изминалия период при нас дойдоха и новите ни младежи – Георги и Силви. 
Желаем им успех! 
 

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, но това не винаги е 

достатъчно, за да осигурим необходимите средства.  

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 

 

 

 

 

 


