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ЗАЩО?
Тук-Там вярва, че промяната тук зависи от нас и можем да я постиг-
нем, черпейки опит и от там.

КАК?
Създаваме общност от инициативни, вдъхновяващи и можещи бълга-
ри с опит от цял свят.

КАКВО?
Организираме проекти и събития със социална, образователна и про-
фесионална насоченост в България и чужбина.

hey@tuk-tam.bg www.facebook.com/tuktam



Скъпи приятели на сдружение “Тук-Там”,

Имаме високи очаквания за 2017 - поставили сме си ам-
бициозни цели и вече усилено и ентусиазирано работим 
за тяхното постигане. С най-голямо удоволствие ще спо-
деля с вас успехите ни през 2016  - годината, в която 
значително надскочихме резултатите си досега и старти-
рахме нови смислени инициативи, с които за пореден път 
да докажем, че промяната ТУК зависи от нас и можем да я 
постигнем, черпейки опит и от ТАМ. 

Както знаете, от 2008 година съдействаме на млади студенти 
да изберат правилния за тях университет в чужбина, поддър-
жаме връзката им с България, докато са там, и им помагаме да се 
адаптират в професионалната и социалната си среда след завръща-
нето си. Тази година имахме повод да направим сериозна стъпка напред и 
стартирахме нов любим проект, с който да подкрепим по нов за нас начин мотивирани млади хора да 
продължат образованието си в елитни университети по света, за да използват наученото след това в 
България. Запознанството с тези надъхани младежи страшно много ни зареди и вдъхнови! Очакваме с 
нетърпение както техните успехи, така и срещата с новите кандидати в следващото издание на Фонда 
“Иди, учи и се върни”.

Основна наша цел продължава да бъде да помогнем на повече българи с опит и образование зад грани-
ца да намерят успешна кариерна реализация в България. Освен събитията, които сме организирали или 
в които сме взимали участие и предишни години, като Bulgarian Careers Fair - London и Кариерният ден 
в Милано, тази година изпробвахме и нови за нас формати, като Career Speed Dating. 

Деветото издание на “Кариера в България. Защо не?” беше най-доброто досега и положи високо летва-
та за следващата година. Но това няма да е единственото ни кариерно събитие през 2017, за да могат 
българите, които се колебаят относно завръщането си в родината, да направят своя информиран избор. 
Осъзнаваме, че не всеки може да посети събитията ни и затова на обновения ни уебсайт се стараем да 
има повече кариерни възможности и информация за работния пазар у нас.

Не последно по важност - екипът ни се увеличи с нови вдъхновяващи хора, които помагат всичко това 
да се случи. Наистина е страхотно чувството да работиш в такъв екип! Те ми дават увереност, че всички 
наши смели планове за 2017 ще бъдат реализирани по най-професионалния начин - юбилейното изда-
ние на “Кариера в България. Защо не?”, следващото издание на Фонда за стипендии “Иди, учи и се вър-
ни”, както и всички вдъхновяващи събития по света и у нас, с които да мотивираме и подкрепяме избора 
да останем свързани с България. Защото ТУК сме си вкъщи :)

Благодаря ви, че сте с нас!

ПИСМО ОТ СУПЕРГЕРОЯ

Юлия Георгиева
Супергерой на Тук-Там



ХОРАТА В ТУК-ТАМ

ИРЕНА ВАСИЛЕВА
ПРОЕКТЕН МЕНИДЖЪР ЕДУ

ГЕРГАНА ПАЦЕВА
ПОСЛАНИК НА ТУК-ТАМ В 
ЛОНДОН

Ирена Василева се присъединява към Тук-Там през 2015 като 
доброволец, след което през 2016 става Проектен ръководител 
на ЕДУ – проектът, който цели да помогне на кандидат-сту-
дентите, които искат да заминат в чужбина, да направят своя 
информиран избор, черпейки опит и знания от вече минали 
по този път българи. Ирена е завършила „Управление на про-
екти“ в Германия, след което се връща тук с ентусиазма да се 
развива в тази посока и да допринесе за каузата, в която вяр-
ва. Обича да пътува, да се сблъсква с други култури, да допри-
нася за положителното позициониране на нашата родина сред 
чужденците. Интересува се и от дигитален маркетинг, който според 
нея има все по-голямо развитие и приложение. Ирена става част от 
Тук-Там, защото това е нейната кауза, която я вдъхновява и мотивира да 
бъде част от положителната промяна.

Гери е на 27 години, родена в Пловдив, с който е специално 
свързана, макар от три години живее в Лондон. 
Вярвайки в доброто, в доброволчеството и винаги отдаде-
на на каузата, Гери се присъединява към екипа на Тук- Там 

през март тази година.Намира посланичеството за чудесна 
възможност за допълване на усещането си за смисъл, и прекра-

сен начин да остане свързана с България, помагайки в различни 
проекти, които да допринесат за така жадуваната положителна со-

циална трансформация в българското общество.



СТЕЛА АЛЕКСАНДРОВА
МАРКЕТИНГ КООРДИНАТОР

ЯНА ХРИСТОВА
ДОБРОВОЛЕЦ

Стела е оптимист и обича да е обградена от подобни хора. Вярва, 
че когато искаш нещо, то се случва и че добрата нагласа винаги 
води до хубави неща. Намира за чаровни странностите на дру-
гите и грижливо пази своите.
Харесва и да пътува или просто да се разхожда, важното е да 
е в добра компания – тогава дори минаването по непозната 
улица може да е приключение. Прекарва един семестър в 
Германия, което е едно интересно и полезно изживяване за 
нея, а след това с удоволствие се връща в България, защото 
тук се чувства най-добре.
Смята, че да комуникираш умело е една от най-големите су-
пер сили и затова е посветила професионалния си живот на 
овладяването и.

Ентусиаст е в игрите, особено ако изискват стратегически подход или 
включват решаване на загадки. Пада си и по всякакви мистерии и фантастични свето-
ве и от време на време с удоволствие потъва в някоя подобна история.
Доброволец е на Червен кръст още от училище и това е едно от най-хубавите неща, 
които са и се случвали. Днес е щастлива да работи в Тук-Там с екип, който я вдъхно-
вява и гордо да твърди, че не се страхува от понеделници. Част от тях е, защо то е от 
хората, които не могат да не обичат това, което правят.

Яна Христова пише умело, снима красноречиво, пътува надалеко, 
говори разпалено и гони до дупка всичко, в което наистина вяр-
ва. В имейл подписа й седи длъжността копирайтър в реклам-
на агенция, но Яна е от хората експериментатори, които са 
твърде любопитни, за да можем да съберем само в тази дума. 
Вярва, че промяната, която всички чакат, ще бъде факт, когато 
всеки осъзнае, че това зависи и от него, и затова упорито се 
опитва да доказва, че това е вярно, с всичко, което прави. Това 
е и една от причините, след авантюри с най-различни проекти 
и начинания, мъртви езици, литература и бранд билдинг, да ста-
не един от доброволците в Тук-Там.



ДАРЕНИЯ

Благодарим за вярата в нас и подкрепата 
на:

Бистракапка Генова, Георги Петров, Илия 
Марков, Николай Юруков, Боян Михай-
лов, Христо Петров, Гергана Николова, 
Кристиян Лафчиев, Мария Трифонова, 
Станил Ереев, Симона Дакова, Мариела 
Вачева, Бойко Благоев и други.

Благодарим за подкрепата и на 
Comptel.
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Интересна статистика за 2016

Кандидати на Кариера в България: над 1500
Нови EDU интервюта: 67
Събития в България: 16
Събития в чужбина: 19



КАКВО НОВО В ТУК-ТАМ

В началото на 2016 Тук-Там стартира нова инициа-
тива - фондът за стипендии на Тук-Там “Иди, учи 
и се върни”. Идеята за него съществува от-
давна, но тази година се появи поводът за 
създаването му и убеждението, че екипът 
ни вече е готов за този нов и мащабен 
проект. 

Целта на фонда е да подпомага българи, 
които искат да учат в чуждестранни уни-
верситети и след това да се върнат и да се 
реализират в България. Първоначалната идея 
беше да дадем две стипендии от по 5000 лв за 
магистратура в чужбина, защото това беше сумата, 
която събрахме с помощта на индивидуланите ни дарители. 
Впоследствие получихме подкрепата на Американското посолство, благодарение на което ус-
пяхме да популяризираме фонда, без това да се отрази на двете стипендии. 

56 кандидати  3 стипендианти  11 000 лева

Фондът привлече кандидати с най-разнообразен профил - нямаше ограничения за специал-
ност, университет и държава. За краткия срок получихме 56 качествени кандидатури, от които 
през трите етапа трябваше да изберем двама стипендианти. За участие във втори етап из-
брахме 30 от тях, които имаха за задача да запишат видео на тема “Как виждам бъдещето си 
в България?”, за да бъдат оценени от външните ни оценители. Ангел Георгиев, Анна-Мари Вила-
мовска, Атанас Райков и Траян Траянов ни помогнаха да изберем 11 от тях, които да поканим 
на интервю. Това бяха 11 способни и мотивирани българи, които ни убедиха в желанието си 
да направят следващата крачка за успешна реализация в България. Изборът наистина беше 
труден, но на 14 юли обявихме стипендиантите си. Това са Сиво Даскалов от Варна, който през 
2016/2017 ще учи Компютърни науки в Кеймбридж, и Атанас Събев, който ще учи право в Хар-
вард. Имахме и изненада - Лилия Костова, която изучава алтернативна специалност, свързана 
с учене сред природата в 3 различни държави, много впечатли всички ни, затова направихме 
всичко възможно да помогнем и на нея финансово с “утешителна” стипендия от 1000 лв. 

Много се гордеем с нашите стипендианти, но няма да спрем дотук. В момента работим по раз-
лични партньорства, с които да можем да помогнем на всичките ни финалисти, и по планиране 
на следващото издание на фонда. Свършихме адски много работа, за да реализираме този 
проект на ниво, но, както винаги, сме мотивирани да положим всички усилия, за да направим 
следващото издание още по-добре! 

Иди, учи и се върни



Както вече знаете, Идейник е онлайн състезание по социално предприемачество, в което българи от цял 
свят развиват идеите си за подобряване на средата ни тук. След първото издание 3 от проектите вече 
успешно се реализират, някои от отборите прерастнаха в нови организации, а други пък бяха отличени 
с награди извън състезанието и ние много се гордеем с тях!  

През есента на 2016 се проведе второто издание, в което взеха участие 21 екипа с общо 88 участника. 
Някои от тях вече са се завърнали, други все още живеят някъде там, или по-точно в 13 държави на 4 
континента, но това не им пречи да се интересуват от случващото се тук и да помагат за разрешаването 
на проблеми с обществено значение. 

8 категории  21 екипа  88 участника
В Идейник 2.0 вече имаше 8 категории - Образование, Гражданско общество, Градска среда, Култура и 
изкуство, Здравеопазване, Здравословен начин на живот, Зелена идея и Туризъм. В организацията бяха 
въвлечени още повече ментори, повече координатори и повече външни оценители, които през десетте 
седмици на състезанието и предхождащите ги месеци на подготовка съвсем доброволно помагаха на 
екипите да превърнат идеите си в успешни проекти. Изключително сме им благодарни за отделеното 
време и усилия!

Но тъй като това е състезание, на 12 декември чрез гласуване 
във фейсбук трябваше да изберем победител.  Най-мно-
го гласове събра екип “Идеалист”: техният  “Онкоспра-
вочник” ще бъде в хартиен и електронен формат и 
ще предлага изчерпателна и достоверна инфор-
мация за онкологичните заболявания и тяхната 
превенция, както и информация за прегледи, 
процедури, лечебни заведения, специалисти, 
които се занимават с диагностика и лечение 
на онкозаболявания, и психолози. Но за нас 
на финала нямаше победени - всички про-
екти бяха достойни за финала и ние вярва-
ме във всеки един от тях. Желаем им успех и 
ще помагаме с каквото можем!

Идейник



ПРОМЕНИ В ЧЛЕНСТВОТО В 
ТУК-ТАМ

Ние в Тук-Там високо ценим активността на всички вас, които сте отделяли от времето си и сте ни по-
магали във взимането на важни решения. Именно затова от тази година направихме някои промени в 
членството - то вече ще е едногодишно и ще се подновява в началото на всяка година по преценка на 
проектните мениджъри и Управителния съвет. Така всеки глас ще тежи повече.

Има пет нива на ангажираност в Тук-Там:

Абониран  за бюлетина - За да разбираш първи какво се случва около Тук-Там - Абонирай се

Тук-Тамовец -  За да си в нашата професионална база данни - Регистрирай се

Доброволец - За да си част от успехите на някой от екипите ни - Включи се
Дарител - За да ни помогнеш - Дари

Член - За да участваш във вземането на важни решения за дейността и бъдещето на Тук-Там. Член-
ството в Тук-Там е едногодишно и ще бъде подновявано по преценка и покана на Управителния съвет и 
проектните мениджъри към доброволци и дарители. 

Почетен член - Членството е безсрочно за основатели, членове на УС, супергерои.

Промените ще бъдат отразени във Вътрешния правилник. 

https://tuk-tam.bg/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx2d5lkyxn8zF6zhVMaaxMlMTNsdpsv1Mme7HCSjtxc8yfiw/viewform
https://docs.google.com/a/tuk-tam.bg/forms/d/1f2ayIqTjUfyq-8DXHkkgD5GtnGFsunk5dRrqwx9WsHY/edit
https://tuk-tam.bg/join/


ПРОЕКТИТЕ В ТУК-ТАМ

ЕДУ

ПОСЛАНИЦИ

Освен многото нови интервюта, тази година отново останахме верни 
на традицията и организирахме “Вечер на висшето образование 
в Германия и Австрия”. Събитието срещна ученици, които са се 
насочили към университети в тези две държави, с настоящи 
студенти, които вече имат своите впечатления от тях. Това е 
удобен повод за кандидат-студентите да зададат всичките си 
въпроси, свързани с избора на университет, да разсеят при-
тесненията си относно живота в чужбина и да създадат кон-
такти още преди да заминат, а за студентите е добра възмож-
ност да оценят силните и слабите страни на своя университет 
и да упражнят презентационните си умения. 

521 интервюта   2 събития  206 посетители

На 30-ти август се състоя  “Огромното изпращане”, което събра на едно 
място новоприетите студенти в различни чуждестранни университети с тези, които вече 
са минали по този път. Този път събитието обхвана учащи в Германия, Австрия, Великобри-
тания, Холандия, САЩ, Китай, Дания и много други, като всеки заминаващ да учи в чуж-
бина можеше да се възползва от разнообразните работилници, както и от много, много 
нетуъркинг.

И тази година нашите посланици работиха усилено за под-
държане на българските общности в градовете си и популя-
ризирането на българската култура. 

5 посланици   11 събития   262 посетители

Освен заради всички интересни и разнообразни събития на 
Тук-Там по света, сме много щастливи, че отново имаме посланик 
в Лондон, който успешно възобнови тук-тамовското общество там. 
През март се състояха за трети път “Рецепти за успех” с Недко Кючуков, но 
интересът беше толкова голям, че още през септември се проведе следващото им изда-
ние с Ник Шопов.



ФОРУМ „КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ. ЗАЩО НЕ?”

СЪБИТИЯ

Деветото издание на “Кариера в България. Защо не?” надмина всичките 
ни очаквания - над 1500 кандидати с опит в чужбина и почти 100 ком-
пании-изложители. Както знаете, искаме всяко следващо издание да 
е по-добро от предишното и полагаме всички усилия да надминем 
очакванията всеки път. 

1500+ кандидати   93 компании   22 лектори

Тази година форумът беше със слоган “Ела и порасни с нас”, защото 
знаем колко важно е успешното кариерно развитие. През 2016 ре-
шихме да направим и друго събитие за кариерни възможности в нов 
за нас формат - Career Speed Dating. И двете му издания досега се радва-
ха на голям интерес и от страна на кандидати, и от страна на работодатели, 
затова няма да спрем дотук. 

Очаквайте много скоро следващото кариерно събитие и се гот-
вете за юбилейния форум “Кариера в България. Защо не?” 
2017.

Още през януари продължихме с поредицата от вдъхно-
вяващи срещи “Рецепти за успех”, като наши гости в Со-
фия бяха Цветанка Минчева (UniCredit BulBank) и Атанас 
Райков (Viber), а в Пловдив - Джонатан Гладуиш (60K). 

През март отпразнувахме своя осми awesome рожден ден, 
през юли се събрахме на Голяма лятна среща, а през декември 
отпразнувахме края на годината с много завърнали се за повече 
или за малко българи с опит или образование в чужбина. 

През април започнахме и поредица от нови събития - нашите инфо-
срещи. Всяка последна сряда от месеца се събираме с българи, които 
са се завърнали или са временно в България, за да си поговорим в по-
тесен кръг и да споделим опита си тук или там. Всяка среща има своя 
чар заради разнообразните хора, с които ни среща, и заради желанието 
на всеки присъстващ да се запознае с нови хора, живяли навсякъде по света.



Тази година ние от Сдружение Тук-Там заедно с онлайн 
медията “Успелите” и консултантска агенция Едланта 
събрахме 30 истории на млади българи, които са 
завършили образованието си в чуждестранен уни-
верситет и в момента успешно се реализират в 
България. 

Целта ни е да покажем, че и тук, в България, мо-
жем да бъдем успешни с добро образование, и че 
все повече млади образовани българи избират ус-
пеха вкъщи пред многото възможности, които имат 
навън. 

Досега изложбата се радва на изключително голям 
интерес, след като я показахме на форума “Кариера в 
България. Защо не?”,  в Бетахаус (София) и пред Народния 
театър в София. Много би ни се искало да покажем тези успеш-
ни истории и в други градове, защото сме сигурни, че изложбата ще 
усмихне още много хора, а също така ще ни помогне за намирането на още много добри примери. Вяр-
ваме, че ще има все повече такива!

Изложба
“Образование за успешна кариера”



Свържете се с нас!

www.tuk-tam.bg 
hey@tuk-tam.bg 

www.facebook.com/tuktam


