Годишен отчет 2009

Сдружение с нестопанска цел „Тук-Там”

Учредители
Ваня Иванова
Деница Симеонова
Диана Димитрова
Йордан Хлебаров
Мариела Вачева
Нори Сърбова
Христо Бояджиев

1. Регистрация
Сдружение „Тук-Там” е основано неформално на 3 март 2008 година, а официалната регистрация
е получена на 24.10.2008 от Софийски градски съд с решение номер 745/2008.
2. Мисия и цели
Мисията на сдружение с нестопанска цел "Тук-Там" е да създаде активна социална и
информационна мрежа за своите членове с цел споделяне на опит, развитие на общи интереси,
както и осъществяване на различни обществено-полезни проекти.
Нашите основни цели са:
(1) Да обединява млади хора, получили, получаващи или желаещи да получат образование, опит и
умения извън България, с цел създаване на информационна и социална мрежа за обмен на опит и
информация.
(2) Да подпомага с опит и информация желаещите да се обучават и добиват житейски и трудов
опит в чужбина.
(3) Да подпомага с умения, опит и налични средства желаещите да увеличават знанията и
уменията си в България.
(4) Да създаде социална и информационна мрежа за получилите опит и образование в чужбина и
желаещи да се завърнат в България.
(5) Да инициира и реализира обществено полезни дейности, проекти и начинания без лична и
материална облага.
(6) Да осъществява посредничество между неправителствените организации и между различни
държавни институции и юридически лица, като координира техните усилия за осъществяването на
различни социални проекти и начинания.
(7) Да обединява личности от различни професионални групи в своите териториални граници и ги
обвързва с приятелство, взаимно разбирателство и уважение.
(8) Да мотивира обществено полезни личности да служат на обществото и да подпомагат
проектите и начинанията на „Тук-Там" без лична материална изгода.
3. Проекти
През 2009 година, „Тук-Там” продължи да работи по няколко проекта и стартира други, описани
на кратко тук.
Проект „Социална мрежа”
Тук-Там организира социални мероприятия за българи, които са се завърнали в България след
обучение в чужбина, както и такива, които тепърва планират да се завърнат. Така членовете на
сдружението, които вече са се завърнали, формират среда, в която търсят бизнес партньори и
приятели. Едновременно с това те помагат с опит и информация на тези българи в чужбина, които
обмислят да се завърнат.
Стартирайки от едва няколко съмишленика, „Тук-Там” успя за по-малко от две години да нарасне
до над 1200 съмишленици. Организирани бяха много социални срещи със средна посещаемост от
40тина човека, като за най-голямото коледно събитие присъстваха над 200 човека. За повече
информация: www.tuk-tam.bg

Проект „Кариера в България. Защо не?”
Форумът „Кариера в България. Защо не?" цели да запознае българите, учещи или учили в
чужбина, с възможностите за кариерно развитие в България. Форумът се организира със
съдействието на основателите на Back2BG.com, уебсайт за високо квалифицирани кандидати и
професионална реализация в родината ни.
Форумът бе проведен за пръв път на 22 декември 2008 година в хотел Метрополитън, като на него
присъстваха над 700 участника и представители от 35 фирми. Това бе първият по рода си форум,
насочен изцяло към българи с образование или опит в чужбина и компании, търсещи
квалифицирани кадри. Форумът събра на едно място млади професионалисти с образование и
опит в чужбина, работодатели, специалисти и предприемачи във водещи браншове, както и
преуспели българи, които са се върнали и реализирали в България. Имаше изключително
положителни отзиви от участниците както за интересната програма и отличната организация на
събитието, така и за нетрадиционното му и интерактивно оформление.
На 16 април 2009 за първи път проведохме „Контакти за Кариерата” – събитие, целящо да събере
кандидати и работодатели в неформална атмосфера и да им даде възможност да обсъдят какви са
възможностите за реализация. Присъстваха над 300 участници в столичния клуб „Библиотеката”.
Второто издание на форумът „Кариера в България. Защо не?” бе проведено на 22 декември 2009
година в хотел Кемпински. Присъстваха над 1000 участника и 49 фирми. Повече информация за
проекта може да се намери тук: www.karieravbulgaria.com
Проект „Лични впечатления”
Тук-Там събира лични впечатления от следването в чужбина от българи, учещи или учили навън,
с цел да предостави директна информация от опита и впечатленията им от различни университети
и държави на бъдещи български студенти зад граница и така да допълни информацията, която е
предоставена по уебсайтовете на университетите.
Тези лични впечатления са публикувани безплатно на уебсайта на сдружението и предоставят
възможност за контакт с българи, учещи в или завършили учебни заведения по целия свят.
Проект „Заедно”
Този проект цели подпомагането на младежите от дома „Заедно” за тяхното по-лесно интегриране
в обществото. На първо място целим да изградим доверие и приятелство между самите младежи,
като едновременно с това опознаваме заедно София, обществото и възможностите за тяхното
професионално израстване, а на второ място – да изградим приятелство между нас и тях.
Благотворителност
През 2009 Тук-Там организира кампания за събиране на дрехи, благодарение на която дрехи
бяха раздадени в защитено жилище „Заедно” и 3 дома за сираци в Благоевград.

Финансов отчет за 2009
Отчет за приходите и разходите към 31 декември 2009 година
на Сдружение „Тук-Там” (в хил. лева)
Приходи
Приходи от дейността

25

Всичко приходи

25

Разходи
Разходи по дейността

21

Всичко разходи

21

Печалба преди данъци

4

Данък печалба

0

Остатък за следващ период

4

Баланс към 31 декември 2009 година
на Сдружение „Тук-Там” (в хил. лева)
Активи
Дълготрайни активи
Краткотрайни активи
Вземания
Парични средства в банкова сметка
Общо активи

0
6
2
4
6

Пасиви
Задължения
Капитал
Други резерви
Общо пасиви

1
5
5
6
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