
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ „Защитено жилище ЗАЕДНО” за 2015 г. 

Всичко е възможно когато сме ЗАЕДНО! 

Вече осма година имаме щастието да помагаме на млади хора, чието детство е 

преминало в институции, да надмогнат трудностите и да се справят сами. 

 

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

основна цел е изграждане и управление на Защитено жилище за подкрепа на 

отговорни и мотивирани 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 

Руслана Милетиева – социален работник 

Александър Ранев – психолог 

Александър Димитров – домакин-шофьор 

 

През 2015 година продължихме да следваме практиките, които „заедно” 

изграждат цялостната идея на нашия проект. Традиционните направления 

бяха: 



 

Култура и образование 

Продължаваме да сме упорити в убеждението си, че образователното и 

културно равнище на младите хора (формално и неформално) е онова 

парченце от пъзела, без което не е възможно оформянето им като 

самостоятелни личности. 

 

Учебната 2014-2015 година премина положително за нашите младежи. 

Антоанета успешно завърши средното си професионално образование със 

специалност „кетъринг” и вече гледа към по-високи цели. Тя и Ян присъстваха 

на традиционния Президентски бал за младежи в неравностойно положение. 

Благодарим на нашите приятели от Модна къща „Adelly” и „Рошавата гарга” за 

подкрепата по отношение на официалното облекло. 

 

 

Когато говорим за неформално образование, това най-добре се усеща от 

позитивното влияние на различните алтернативни практики, към които се 

стремим да привлечем младежите. В партньорство с нашите приятели от 

ВЕДАМО младежи от ЗАЕДНО се включиха в програма за дистанционно 

обучение. Пръв в стаята „влезна“ Антоан, който откри своя профил в 

програмата и осъществи директна връзка със своя обучител. Първоначалното 

недоверие бе заменено от жив интерес към тази нова възможност и 

улесненията които дава тази иновативна форма на обучение. Антоан записа 

участие в курс по английски в който му пожелаваме успех. На следващия етап 

ще бъдат включени и други младежи с предстоящи матури по български, 

география. 

 



В международния ден на театъра 27.03.2015г. екипа на ЗАЕДНО с нашите 

младежи посетихме студентската сцена на НАТФИЗ за да наблюдаваме 

постановката „Не падай духом!“. За наша изненада в салона бе и президента на 

Република България. Дъждовната софийска вечер бе разведрена по един 

прекрасен начин от играта и ентусиазма на артистите. Убедени сме, че нашите 

посещения на студентската сцена тепърва предстоят. 

 

 

 

Доброволчество 

Ключов момент в ежедневната ни работа са доброволческите инициативи. 

При това този процес е двупосочен. Както ние имаме нужда от добрата 

воля на нашите приятели и дарители, така и нашите младежи израстват, 

усещайки че и те самите могат да направят нещо за някого – ей така, 

заради добрата идея… 

В историята на Защитено жилище „Заедно“ се случи и това. Младеж (чието 

желание да остане анонимен уважаваме), който е бил подкрепян от нашия 

проект и вече се справя доста успешно самостоятелно, реши да направи 

дарение за дейността ни. Негова инициатива бе съвместното посещение на 

кино и заведение от бивши и настоящи младежи, което той сам подсигури. 

 

С помощта на нашите приятели от Асоциация за развите на занаятите А.Р.И.З. 

младежите и екипа ни участваха в изработката на мартеници по стари 

традиционни български методи. Освен за наша собствена радост, направените 

мартеници послужиха и за оригинален подарък за наши приятели и 

съмишленици. 



 

 

И през тази година продължихме благородното начинание да полагаме 
доброволен труд в църкви и манастири. Младежите и екипа на ЗАЕДНО отново 
се докоснаха до благодатта в свети обители като Горноврабчанския и 
Гигинския манастири, Клисурския манастир „Св. Петка”, Кукленския манастир 
„Св. Св. Козма и Дамян безсребреници”. 

 

 

Спорт, туризъм и отдих 

Спортните мероприятия и екскурзиите отдавна са част от живота на 

Защитено жилище „Заедно”. И през тази година календарът ни 

изобилстваше от активности в това отношение. 

Организирахме турнири по шах и тенис на маса. Идеята възникна спонтанно и 

се осъществи заедно с приятели на защитеното жилище. На събирането се 

включиха и младежи, които вече не са в къщата, но със спомените за живота в 

нея. Атмосферата, както винаги, бе непринудена, ведра и уютна. 

 

 

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.  

 

През 2015 морската ни ваканция бе на Поморие. Тя се осъществи благодарение на г-

жа Зорница Карамихова и СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД. Благодарим за невероятния 

жест! 

 

 

Събития 

Като своеобразен мост между настоящи и бивши младежи, приятели, 

съмишленици и колеги от други институции, Защитено жилище „Заедно” 

ежегодно организира поредица от събития. 

През юни организирахме поредната 13-та сбирка на Клуб „Приятели ЗАЕДНО“. 

В бутиков състав, но с голям ентусиазъм и вяра в каузата, младежи и гости 

заедно се радваха на вкусна храна, много игри и добро настроение. 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.  



 

През ноември се изтърколиха и първите ни 7 години. Период – знаменателен 

не само заради символиката на цифрата, но и заради 70-те млади хора, на 

които успяхме да подадем ръка през това време. Настоящи и бивши младежи, 

управителен съвет и екип отбелязаха изминалите седем години на камерно 

кулинарно парти. Темата беше „Първите седем“ и даваше безкрайна 

възможност за импровизация. Богатството от цветове и вкусове на трапезата 

остави незабравим спомен за всички. 

 

 

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 шест от младежите – Ваня, Любо, Рангел, Иво, Иван, 

Радослав, които се справят с предизвикателствата на самостоятелния живот, 

получават материална и професионална подкрепа. 

 

Благодарим на всички приятели за помощта! 

 

 


