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Здравейте приятели, 

пред вас е поредния есенен информационен бюлетин на Защитено жилище ЗАЕДНО. 

Преди всичко бихме искали да ви пожелаем успешна Нова 2017 година! 

 

 

ЗАЕДНО на разходка в София 

Топлите есенни дни често изкарваха екипа и 

младежите на опознавателни разходки из 

София. Повод новите младежи да придобият 

представа за града и основните улици, както и 

възможност да изпием по едно кафе в 

непринудена атмосфера. 

 

 

 

 



 
 

 

 

8-ми Рожден ден ЗАЕДНО 

 

И тази година рождения ден на Защитено Жилище ЗАЕДНО събра младежи, екип и 

приятели. Макар и без състезателни прояви, къщата се изпълни с глъч, музика и приятни 

разговори. Специални гости бяха ръководството на Община Божурище, в лицето на 

заместник-кмета г-жа Владислава Симеонова, както и Движение на българските майки, в 

лицето на г-жа Росица Букова. Приятна новина бе тази за предстоящата защита на 

докторска дисертация на един от първите ни младежи Иван! Това е голям личен успех за 

който му стискаме палци силно! 

 

 

 

ЗАЕДНО на среща със студенти от Софийския 

университет 



 
В навечерието на студентския празник младежите от къщата присъстваха на две лекции 

със студенти специалностите „Логопедия“ и „Педагогика“ от Софийския университет. На 

срещата Иван представи специално подготвената от него презентация представяща 

проекта, екипа и младежите от Защитено жилище ЗАЕДНО.  

 

КЪДЕ СА ТЕ СЕГА? 

Продължаваме започналата рубрика, в която 

представяме кратка информация за вече бивши наши 

младежи и девойки – тяхното развитие и житейска 

реализация. Англия е поредната отправна точка за 

част от нашите младежи. През изминалите месеци в 

тази посока заминаха – Любо, Богомил, Димчо, 

Светла, Геновева. Дни преди заминаването си 

Богомил, с приятелката си и брат си, се срещнаха за довиждане с 

психолога на къщата Александър. Младото семейство Любо, Любчо и Ваня се справя с 

трудностите и предизвикателството да градиш дом, семейство и да възпитаваш дете. На 

Мартин му предстои защита на дипломна работа за магистърска степен в Националната 

художествена академия – успех Мартине! 

 

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

адрес: 

ТБ Алианц България АД, клон Европа, 

офис Дамян Груев 

IBAN: BG 94BUIN74441095715513 

BIC: BUINBGSF 

 

 

 


