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ЗАЩО?

Тук-Там вярва, че промяната тук зависи от нас и
можем да я постигнем, черпейки опит и от там.

КАК?

Създаваме общност от инициативни, вдъхновяващи и можещи българи с опит от цял свят.

КАКВО?

Организираме проекти и събития със социална,
образователна и професионална насоченост в
България и чужбина.

hey@tuk-tam.bg

www.facebook.com/tuktam

ПИСМО ОТ СУПЕРГЕРОЯ
Скъпи приятели на сдружение „Тук-Там,"
Tози път на мен се пада честта и удоволствието да споделя успехите ни през изминалата 2015 година. Годината, в която станах част от „Тук-Там“ и се запознах с
хората, заради които всеки ден ставам с желание за
работа. Вярвам, че чрез проектите си сме показали на
много българи, че промяната тук зависи от нас и можем
да я постигнем, черпейки опит и от там.
Една от главните ни цели беше и продължава да бъде да помогнем на повече българи с опит и образование зад граница да
намерят успешна кариерна реализация в България. Тази година
успешно съорганизирахме 8-мото издание на най-големия кариерен
форум за българи с опит в чужбина „Кариера в България. Защо не?“ и кариерните форума в Лондон и Франкфурт - „BGCareersFairs.“ Още по-усилено работихме и
с корпоративните ни партньори като съдействахме за намирането на кадри с опит в
чужбина, а с УниКредит Булбанк реализирахме и първото си кариерно събитие за българи
в Италия.
И през тази година организирахме и участвахме в събития в България и по света, на които
се вдъхновявахме, забавлявахме и мрежувахме. През 2015 година Тук-Тамовците от Пловдив
не само продължиха да са редовни гости на събитията ни в София, но и започнаха да ни
канят все по-често при тях и да поддържат активно общността си в града под тепетата. През 2016 това ще се усеща все по-силно, като и за там сме планирани събития и
проекти със социална, професионална и образователна насоченост.
Може би най-дългоочакваният момент беше стартът на „Идейник“ – амбициозният
проект, който от идея вече е реалност. За всички нас това беше голямо предизвикателство, но също така и изключително ценен опит, който няма да запазим само за себе си.
С нетърпение очакваме да видим как ще се развият проектите, над които работиха
участниците в първото му издание, водени от желанието си за положителна промяна в
България. Силно се надяваме, че всеки един от проектите ще спечели и вашата
подкрепа.
В началото на новата година сме заредени със свежи сили и желание да постигаме нови
успехи и да продължаваме да помагаме на още повече българи да направят правилния си
избор за следване в чужбина, да поддържат връзката си с България, докато са ТАМ, да намерят мечтаната си работа и социална среда след завръщането си и да мотивираме и
подкрепяме избора да останем ТУК. Защото ТУК сме си вкъщи!
Благодаря ви, че сте с нас!

ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА

Супергерой на Тук-Там

ХОРАТА В ТУК-ТАМ
ПЛАМЕНА ТОДОРОВА
ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 2016
Пламена Тодорова е маркетинг генералист с интереси в
областта на стратегията и създаването на дългосрочни
устойчиви решения, които добавят стойност за всички
заинтересовани страни. Също така има работен опит
в областта на продажбите, бизнес развитието и организирането на събития. Обича да работи за каузи и
идеи и е активен доброволец от 15 години. Живяла е в 8
държави засега. Завършила е магистратура по Corporate
Communication в Aarhus School of Business в гр. Орхус, Дания
и е страстен Тук-Тамовец от 2013г., когато се присъединява
към Тук-Там Копенхаген. От ноември 2015 е член на Управителния
съвет.

ВАЛЕНТИНА КУЦЕВА
КООРДИНАТОР НА ТУК-ТАМ ПЛОВДИВ
Валентина следва в Германия, а след това работи и събира
вдъхновение в Калифорния, САЩ. Връщайки се в родината,
тя иска да допринесе за развитието не само на бизнес
средата, но и на обществото в България. Заради това
основава своя маркетингова компания и се включва в JCI
България. Като председател на локалната организация
тя влага много ентусиазъм и енергия в организирането на
разнообразни събития, помагащи на младежи да се развият
като осъзнати, добре образовани и допринасящи за обществото хора.
Валентина се включва в Тук-Там през септември 2015-та, а от началото на 2016-та е Координатор на Тук-Там Пловдив. Става част
от сдружението, защото вярва в мисията на Тук-Там и в това, че именно
хората с опит в чужбина, които използват уменията придобити там, са
тези, които ще случат промяната в България.

ВЕЛИНА ХРИСТОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ “ПОСЛАНИЦИ”
Велина е завършила публична администрация в Мюнстер, Германия, европеистика и международен мениджмънт в Твенте,
Холандия, и магистратура по мениджмънт в Лисабон, Португалия. Последната й специализация е health coaching
към института IIN в Ню Йорк. Има опит в корпоративния свят на технологичните партньорства и в момента
работи в сферата на бизнес развитие и стратегия. За
себе си казва, че обича да учи нови неща и една от големите страсти са книгите. Затова и се радва, че има
възможността да работи в българско издателство. В
свободното си време е health & lifestyle strategist и развива
проекта си WeCanvas. От септември 2011г. е член на "ТукТам", а от 2014 е проектен ръководител на посланическата
мрежа на "Тук-Там" в чужбина.

ГЕРГАНА БОЧУКОВА-ФЪРКОВА
ПОСЛАНИК В НЮ ЙОРК
Гери е нашият посланик в Ню Йорк. Тя е там вече повече
от 15 години, въпреки което продължава да бъде свързана с България, а любовта към родната страна я подтиква да пише блог WithLoveFromBG. В момента следва
магистратура в Колумбийския Университет в Ню Йорк
със специалност Международни отношения и подспециалност Икономическо и политическо развитие. Има
бакалавър от Бентли Юнивърсити в Бостън, но по време
на него успява да учи и един семестър в Барселона като
част от програма за обмен на ученици. От 2015-та е част
от екипа на Тук-Там. Избира да стане посланик, защото, както
казва, „аз винаги съм била такъв,” но възможността да има една
глобална и страшно позитивна организация зад гърба си е това,
което много силно я е привлякло да стане част точно от Тук-Там.

СИМОНА ДАКОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ “ИДЕЙНИК”
Симона е възпитаник на Немската гимназия в София. Завършва бакалавър "Компютърни системи и технологии" в ТУ-София и магистратура по "Медийна информатика" в Аахен (Германия) като
стипендиантка на фондация Мумерт. Вече три години работи като IT бизнес анализатор в частна българска компания, създадена като печатница. Свободното си време
запълва с организирането на проекти и събития като
част от екипа на „Тук-Там“, като от 2012 е член на Сдружението. Била е доброволец на "Кариера в БГ. Защо не?" и
част от екип "Маркетинг, събития и ПР". От август 2013г.
Симона ръководи проект „Идейник“ – „мрежата, където
българи от чужбина споделят опит и знания за положителната промяна на България”. Споделя, че се чувства удовлетворена, защото тук се занимава с нещата, които обича, лесно намира съмишленици и постига резултати, които понякога
дори надминават очакванията. „Важното е да вярвате достатъчно силно в идеята, която искате да реализирате. Тогава и Вселената
ще работи за вас“, категорична е Симона.

ИСКРЕН ЛАЛЕВ
ДОБРОВОЛЕЦ
Искрен е един от нашите най-отдадени доброволци. С
няколко думи: той е амбициозен, иновативен и родолюбив
млад човек, който обича да предава опит в реализирането
на иновативни идеи в България. Има магистърска степен
по мениджмънт от Университета в Магдебург, Германия,
а в момента работи в бързооборотния сектор, в компания
за производство, снабдяване и логистика на хранителни
стоки. Повече от 2 години е част от Тук-Там, защото има
желанието да е част от екип, обединен от общи ценности и
визия за бъдещето на България.

ДАРЕНИЯ
През 2015-та Тук-Там получи 4,950лв
дарения от 18 човека. Благодарим за
вярата в нас и подкрепата на:
Атанас Атанасов, Боян Михайлов, Веселина Петкова, Виолета Христова, Бойко
Благоев, Гергана Николова, Георги Пенчев,
Давид Димитров, Димчо Димитров, Иван
Велев, Кристиан Лафчиев, Мариела Вачева, Мария Трифонова, Николай Костадинов, Пламена Шулекова, Симона Дакова,
Станил Ереев, Христо Петров.

БЛАГОДАРИМ НА ЗА ПОДКРЕПАТА НА:

ПРОЕКТИТЕ В ТУК-ТАМ
За осма поредна година съвместно с фондация "Идентичност
за България" организирахме най-големия форум за българи с опит
в чужбина "Кариера в България. Защо не?" Тази година форумът
имаше рекорден брой изложители - 75. За четвърта поредна година събитието беше под патронажа на Президента на Република България.
Посетителите имаха възможност да участват в кариерното
изложение, специални фирмени презентации, богата семинарна
програма, кариерни консултации, игри и изненади.

Първото издание на Идейник стана реалност през 2015-та, а на 29-ти февруари е и финалът му.
По време на състезанието бяха избрани 15 отбора, които работеха по казуси, свързани
с теми като гражданско общество, зелено предприемачество, градска среда, здравеопазване и образование.
Научете повече за отборите и техните идеи в блога на проекта.

ПОСЛАНИЦИ

През 2015-та броят на нашите посланици се увеличи значително
и отново се зародиха дейности в Лондон. През годината
бяха организирани различни инициативи от нашите
посланици. По традиция в Копенхаген на първи март
се подаряваха мартеници, а на 24-ти май се организира хоро. Друго интересно събитие беше "Музикална вечер и представяне на А21 и Тук Там" през
октомври месец в Брюксел. Също така се случиха
и много регулярни сбирки и срещи на Тук-Тамовци.
Нямаме търпение да видим с какво ще ни изненадат
през 2016-та.

EDU
Edu.Tuk-Tam.BG е проект за академично ориентиране, насочен към младежи, които се интересуват и имат нужда от консултация и личен съвет относно висше образование в
чужбина. Над На сайта през 2015 г. над 80 българи споделиха своя опит, съвети и ценна
информация за кандидатстването и обучението в университети в чужбина, а редица
от тях се срещнаха и с ученици и кандидат-студенти на нашите менторски събития в
София и на изложения на парньори на проекта.

Намерете ни на:
www.tuk-tam.bg
hey@tuk-tam.bg
facebook.com/tuktam

