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2016г. 

Здравейте приятели, 

Надяваме се, че ви намираме в добро настроение и крепко здраве! 

Пред Вас е поредния брой на нашия Информационен Бюлетин чрез който ще ви 

запознем с част от основните събития през изминалото лято.  

 

Среща на Клуб Приятели ЗАЕДНО 

В началото на месец юни бе проведена 

поредната среща на Клуб Приятели ЗАЕДНО. За 

пореден път спортът обедини младежи, екип и 

гости в различни надпревари – тенис на маса, 

тласкане на гюле, спортна стрелба, шах, щафетно 

бягане. С много настроение, ведрина и спортен 

хъс се отличиха всички от участниците като всеки 

намери своето 

призвание и 

място в 

различните надпревари. Непобедим в изтласкването на 

гюле остава нашия директор Димитър Цветков, а за 

поредна година психолога Александър Ранев спечели 

турнира по тенис на маса. 

 

 

 

 



 
Абитуриенти ЗАЕДНО 

За поредна година нашето жилище се включи в президентския бал. Нашия младеж Иван 

Тодоров с интерес и вълнение посети резиденция Бояна, срещна се с приятели, здрависа 

се с президента г-н Плевнелиев. Пожелаваме на Иван на Добър час и успех в житейския си 

път! 

 

ЗАЕДНО на море 

Скъпи приятели, благодарение на Вашата 

подкрепа и през това лято успяхме да 

осъществим лятната почивка на нашите 

младежи. За трета година посетихме почивна 

станция МАК в гр. Поморие. Хубаво време, 

спокойно море, кални бани и приятни 

разходки съпътствахапрекарването на 

младежите.  

 

 

Зимнина 

Краят на лятото за много домакинства е 

свързан с подготовка за зимата. Нашето не 

прави изключение от този обичай. С получено 

дарение от Хранителната банка и под вещото 

ръководство на директора Димитър, младежи 

и екип се включихме в направата на домашна 

лютеница и мармалад. Заповядайте да 

опитате, но побързайте, че е вкусно и ще свърши скоро! 

 

 

 

 



 
ЗАЕДНО на работа 

Всички знаем, че един от водещите проблеми  у нас е младежката безработица, особено 

за младежи и девойки от уязвими групи, сред които са и нашите. С голямо задоволство 

можем да заявим, че голяма част от нашите потребители са трудово ангажирани. Факт е, 

че повечето са на временна и непостоянна работа, факт е, че заплащането е твърде ниско, 

но техните усилия и упоритост са достойни за похвала. През пролетно-летния сезон 

Антоанета успя да завърши успешно теоретико-практичен курс за готвач в известната 

столична школа ИНТЕР-МЕНЮ, успех, който бе подкрепен с международен сертификат и 

възможност за работа в няколко столични заведения. 

Нови младежи 

През изминалия период при нас дойдоха –Радослав, Силви и Васко. които успяват ха бързо да 

свикнат с живота в къщата и се включиха в ритъма на живот. Пожелаваме успех в устояването на 

себе си и постигане на житейските си и личностни планове! 

 

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. От 

месец декември стратира хме и кампания свързана с SMSдарения по нашата сметка. 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 

 

 

 

 

 


