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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 2010 година, „Тук-Там” продължи да работи по няколко проекта и стартира други, описани 

на кратко тук. 

 

3.1. 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 и 

съмишлениците 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. 

 

През 2010г. Сдружението организира 17 различни по вид и с различна идея и насоченост 

социални събития, включвайки: 

- „Spark the change you want” – среща за събиране на идеи за различни проекти, които 

Сдружението и неговите съмишленици да осъществят; 



- „Spark the change – работна среща” – работна среща-дискусия за практическото 

осъществяване на проекта. Избрания проект за реализация е „Професия за мен” – повече 

подробности в ”Планове за развитие 2011”. 

- „Spark the change follow up” – работна среща за окончателен избор на проект и неговото 

идейно структуриране; 

- „Професионално ориентиране на ученици” – работна среща за конкретни идеи за 

реализацията на проект „Професия за мен”  

- „Обратния културен шок или завръщането в БГ” – дискусия и споделяне на идеи и опит; 

- „Фабрика за чай и благотворителни срещи” – търг с явно наддаване за срещи с 

представители на сдружението. Средствата от търга са използвани за Тут-Там грант-а. 

- “Tuk-Tam Speed Networking” – събитие с цел запознанство и обменяне на бизнес контакти; 

- „One more drink in one more bar” – неформално събитие с цел запознанства, намиране на 

приятели и съмишленици; 

- „Smoke-free event” събитие без тютюнев дим; 

- „Running dinner” – събитие с нестандартен формат, в което участниците могат както да 

покажат кулинарните си умения, така и да намерят нови приятели; 

- Рожден ден на „Тук-Там” 

- Професионално ориентиране на ученици – срещи на представители на Сдружението с 

ученици от няколко гимназии; 

- “Back to Business” – събитие, отбелязващо началото на новата учебна година и новия 

„бизнес сезон” след дългата лятна отпуска; 

- Halloween party; 

- Коледно парти; 

- „Give a shirt, get a smile” – събитие и кампания на Тук-там за събиране на дрехи, обувки и 

предмети за бита от първа необходимост за детски домове.  

- „Образование в чужбина – среща с дипломирали се студенти” – среща между дипломирали 

се представители на университети от целия свят с български ученици с цел обмяна на опит 

и полезна информация; 

 

През годината „Тук-там” подкрепи и активно участва и в следните събития” 

- „Изложение Европейско образование 2010” – събитие на Edlanta, за организацията на което 

Тук-Там помогна; 

- Мероприятия за почистване на градинки в гр. София – дейно участие на екипа на Тук-Там и 

съмишленици в мероприятията; 

- Организаторите на сдружението и част от най-отдадените членове на сдружението 

участваха и в почистването на Врачанския балкан през м. май, 2010г., като част от 

Националната инициатива за почистване на защитените паркове в страната; 

 

През 2010г. Сдружение Тук-Там имаше и 37 официално регистрирани члена, както и още 

много нови съмишленици. 

 

За повече информация за дейността на сдружението: www.tuk-tam.bg 

 

 

3.2. 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. 

http://www.tuk-tam.bg/


 

Форумът бе проведен за пръв път на 22 декември 2008 година. Това е 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. 

 

Третото издание на форумът „Кариера в България. Защо не?” бе проведено на 22 декември 2010 

година в хотел Кемпински. Присъстваха над 1000 участника и над 60 фирми. Разнообразната 

програма включваше изложбена част, фирмени презентации, кариерни презентации, workshops, 

проведени от AIMS Human Capital. През целия ден продължи и програмата с интересни и полезни 

лектори, открита с обръщенията на Комисар кристалина Герогиева и Посланик Джеймс Уоруик. 

Повече информация за проекта може да се намери тук: www.karieravbulgaria.com 

 

3.3. 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. 

През 2010г. личните впечатления бяха събрани в новия сайт на Тук-Там – edu.tuk-tam.bg. 

Впечатленията са за над 165 университета от над 20 държави. Тези лични впечатления са 

публикувани безплатно на уебсайта и предоставят възможност за контакт с българи, учещи в или 

завършили учебни заведения по целия свят. 

 

3.4. Благотворителност 

 

През 2010 Тук-Там организира кампания за събиране на дрехи, благодарение на която дрехи 

бяха раздадени в защитено жилище „Заедно” и няколко детски дома в района на гр. Кюстендил, 

област Плевен, както и в гр. София. 

 

 

3.5. „ТУК-ТАМ Грант” 

 

Средствата, събрани от членски внос, както и от благотворителния търг за срещи на Тук-Там 

бяха акумулирани във фонд, за предоставяне на малък грант на Сдружение „Тук-Там”. Проектите, 

подали документи за кандидатстваха 7 проекта, като един от тях ще бъде напълно финансиран със 

средства от грант-а, а други два получиха частично финансиране. Общата сума, събрана за грант-а 

е в размер на 1 710 лева. Общата сума, която сдружението отпуска за проектите е 1 800 лева. 

Спечелилите проекти ще бъдат реализирани през 2011г. с подкрепата на Сдружението. 

 

Кратка информация за спечелилите проекти: 

 

„Знам и мога" - получил пълно финансиране 

Организатор: "Асоциация на Българските студенти в град Лил" 

http://www.karieravbulgaria.com/


Основната цел на проекта е чрез организирането на информационен ден да запознае и информира 

българските студенти завършващи обучението си във Франция и Белгия за възможностите за 

професионална реализация в България след завръщането им. 

 

„ИдеЯлисти - идеи и действия за обществена промяна" - получил частично финансиране 

Организатор: Разномишленици 

Основна цел на проекта е чрез организирането на поредица от дискусии и презентации да създаде 

среда за срещи и дебат за граждани и организации, която да насърчи сътрудничеството между тях 

и работата в мрежа при адресиране на проблеми на гражданското общество и да утвърди в 

обществото култура на коопериране. 

 

„Доброволчеството по света - форма на неформално образование" - получил частично 

финансиране 

Организатор: Пламена Солакова, студент в Лондонски Метрополитен университет 

Основната цел на проекта е в Европейската година на доброволчеството чрез популяризиране на 

международни доброволчески практики да се увеличи броят на млади доброволци и институции, 

приемащи такива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Финансов отчет за 2010 

 

 

Отчет за приходите и разходите към 31 декември 2010 година 

на Сдружение „Тук-Там” (в хил. лева) 

 

           

Приходи 

 

Приходи от стопанска дейност/ услуги     20 

Приходи от членски внос         1 

 

Всичко приходи        21   

 

Разходи 

 

Разходи за стопанска дейност      14 

Други разходи          1 

 

Всичко разходи        15 

 

Печалба преди данъци       6 

 

Данък печалба        1 

 

Остатък за следващ период      5 

 

 

 

 

Баланс към 31 декември 2010 година 

на Сдружение „Тук-Там” (в хил. лева) 

 

 

Активи 

Дълготрайни активи          0 

Краткотрайни активи       12 

 Вземания          4 

Парични средства в банкова сметка      8 

Общо активи        12 

 

Пасиви 

Задължения           2 

Капитал         10 

 Други резерви         5 

 Текуща печалба         5 

Общо пасиви        12 

 

 



 

Сдружение с нестопанска цел „Тук-Там” 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Адрес: 

София 1618 

ул. Любляна 46 

 

 

 

 

E-mail: 

hey@tuk-tam.bg 

 

 

 

 

Website: 

www.tuk-tam.bg 

 

www.edu.tuk-tam.bg 

 

www.karieravbulgaria.com 
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