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ЗАЩО?

Вярваме в България и я правим още по-добро място,
от тук или от там, заедно.

КАК?

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

КАКВО?

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

hey@tuk-tam.bg

www.tuk-tam.bg

www.facebook.com/tuktam

ПИСМО ОТ СУПЕРГЕРОЯ
Скъпи приятели на Сдружение Тук-Там,
Предстои ни вълнуваща нова година, вече го знаем! Започваме я с удовлетворение от постигнатото през 2017 и с
ентусиазъм за следващи приключения. Някои вече са
ни се случвали, но искаме да ни се случат пак. Други
пък ще са ни за пръв път и вече ни е любопитно и
нетърпеливо за тях. Отскоро и Люси е с нас. За малък екип като нашия всеки нов човек значително
разширява възможностите, а Люси е правилният
човек - готови сме за 2018!
Тази година ще имаме юбилей - през март Тук-Там
ще стане на цели 10 години! Много неща са се променили в живота на всеки един от нас, но сигурното
е, че не само Тук-Там е пораснало, но и ние сме пораснали с Тук-Там. Разбира се, поводът изисква да отпразнуваме подобаващо всички значими събития, проекти и
най-вече хора, без които.. Какво ли щеше да бъде?
Надяваме се, че ще имаме и други причини да празнуваме тогава успешно проведена кампания за набиране на средства за поне трима нови стипендианти и първия
ни стипендиант-бакалавър, който ще е подкрепен от алумните на 91 НЕГ в София и избран след също
толкова сериозен процес, както и досегашните ни стипендианти. За нас е огромна чест, че сплотената
общност на немската гимназия ни се довери да създадем и проведем този конкурс! Имаме пълната
увереност, че стипендията им ще отиде при най-заслужилия кандидат!
Но както всички знаете, освен да съдействаме за продължение на обучение в чужбина, ние се стараем
да посрещаме завръщащите се и да им помагаме да се чувстват добре тук. Сигурно сте видели Гида на
новодошлия, може би дори сте го изпращали на свои близки, а може би сте си го взели на летището,
прибирайки се отнякъде. Знаем, че има още много полезна информация, която да влезе в него, и редовно ще ви я споделяме. И тъй като личният контакт е най-добър, тази година стартираме и Тук-Там Buddy
- ще запознаем тези от вас, които се връщат скоро, с тези от вас, които вече успешно са преминали през
обратния културен шок и искат да помогнат на следващите.
Разбира се, ще организираме и “Кариера в България. Защо не?”, и Career Speed Dating, и голяма лятна
среща. Ще разказваме и показваме успешни истории, ще ви запознаваме с интересни хора. Ще споделяме и възможности за работа, които ще подбираме специално за вас. Ще правим всичко това, което
обичаме да правим и вярваме, че има смисъл.
Благодарим ви, че ще бъдете с нас и през 2018, от тук или от там! Това за нас е най-важно!

										

Юлия (вече) Димитрова
Супергерой на Тук-Там

ХОРАТА В ТУК-ТАМ
ЛЮДМИЛА ДОБРЕВА
МЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ
Люси обича предизвикателствата. Сбъдва една от мечтите си още в
училище, когато започва работа като организатор на музикални
концерти с най-известните български поп и рок-банди.
Оттогава е реализирала стотици събития. Завършва „Връзки
с обществеността“ в Софийския университет и „Маркетинг“ в
Лондон. Връща се в България, защото вярва, че именно тук
може да бъде свободна да случва живота си по начина, който и харесва. И, макар че дава шанс на корпоративния бизнес свят за известно време, осъзнава, че утъпканите пътеки
са само подножието на големия кръгозор. От няколко години
участва в дигитален старт-ъп проект, който смело нарича „революционен“. С Тук-Там я среща възможността да твори привлекателно бъдеще за способните българи тук и сега, в България.
Както и вдъхновяваща обява за работа, изпратена от близък приятел.
В свободното си време снима човешките емоции, откраднати от улицата,
и се надява някой ден да ги покаже на света.

ПЕТЯ СТОЯНОВА
СТАЖАНТ
Почитател на пътешествията – за Петя щастието е да се „губи“ из
малките улички на непознати градчета и да намира високи
места с хубави гледки. Планините, колелото и хип-хоп танците я
зареждат с позитивизъм и енергия, а мечтата и е някой ден да
види северното сияние. Решава да прекара лятото си, помагайки на „Тук-Там“ и твърди, че това е най-хубавата, продуктивна и разнообразна ваканция, която е имала, заради чувството,
че допринася за случването на нещо смислено.
След като учи един семестър Европеистика в Софиийски университет, бързо разбира, че това не е нейното нещо и след много мислене решава да замине за Англия, където открива идеалната
специалност. Надява се, че като натрупа безценен опит и знания, ще
продължи да помага на готините каузи в България, които я вдъхновяват.

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА
ДАРИТЕЛ НА ФОНДА ЗА СТИПЕНДИИ
Краси е инженер по образование, но с „динозавърска“ професия, която не е често срещана нито Тук, нито Там (Германия) - двете държави, в които е живяла най-дълго. По призвание е еколог, защото
обича много природата и сред нея релаксира пълноценно.
Любопитството, инатът и късметът са я отвели в 11 държави,
имала е възможността да работи в интернационална среда,
да живее в големи градове столици и малки населени места.
Но винаги се връща там, откъдето е тръгнала - от овощната
градина на България (област Кюстендил).
Проектът „Иди, учи и се върни“ я е грабнал веднага и смята, че
е прекрасна идея. Все пак е била стипендиант на 3 организации - DAAD, DFG, FFFS - и може да оценява важността на подкрепата в образованието на младите българи. Ето защо с удоволствие
участва и най-хубавият бонус е да види част от света през призмата
на много млади хора.

МАРИЕЛА СТОЯНОВА
СТАЖАНТ
Мери на пръв поглед е едно доста срамежливо малко
човече, но когато я опознаят, хората виждат, че тя всъщност
е едно кълбо от положителни емоции. Радва се на малките
неща в живота, обича дългите разходки и ранното ставане
сутрин. Зимно време можете да я откриете на дивана
обвита с 5 одеяла, гледайки поредния любим сериал.
Мечтае да посети Япония и Южна Корея и да изяде всичката храна там. Присъединява се към Тук-Там през 2016г.,
като любимата и част от работата, освен супер якия екип,
е запознаването с много млади, мотивирани, талантливи и
интересни хора.

БЛАГОДАРИМ
Благодарим за вярата и подкрепата на:
Mесечните ни дарители - Боян Михайлов, Георги Петров, Георги Тончев,
Гергана Николова, Илия Марков, Мариана Димчева, Мария Трифонова,
Станил Ереев, Христо Петров. Тази година благодарение на тях и други хора и
компании събрахме общо 250 дарения на обща стойност от 24,848 лв. за дейността на
Тук-Там.
Благодарим и на всички останали, които ни подкрепиха през 2017:
HRS Bulgaria, Comtrail, както и всички 116 дарители на фонда за стипендии,
благодарение на които събрахме 36 856 лв за стипендии, 32 000 от които
връчихме на тазгодишните стипендиданти на фонда. Благодарни сме и на
групата на българските адвокати в Лондон, които вече дариха за стипендиите на
фонда за 2018.
Благодарим на Bulgaria Air за предоставените двупосочни билети за нашите
стипендианти, както и на Американското посолство, за това, че за втора година
подкрепи оперативната дейност на фонда.
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Интересна статистика за
2017
Кандидати за фонда за стипендии: 66
Участници на Career Speed Dating: 160+
Регистрирации за Кариера в България: 1500+
Сваляния на Гид на новодошлия: 550+

КАКВО НОВО В ТУК-ТАМ

Гид на новодошлия

В началото на септември излезе отдавна плануваното издание на “Гид на новодошлия”. Благодарение
на подкрепата на Държавната агенция за българите в чужбина успяхме да направим печатното му издание, а нашите приятели от gobox измислиха креативната кампания vurni.me, с която всеки можеше да
изпрати картичка до свой близък в чужбина заедно с онлайн изданието на гида.

2000 ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ
550+ СВАЛЕНИ ОНЛАЙН ИЗДАНИЯ
17 ПОЛЕЗНИ И ЛЮБОПИТНИ СТАТИИ

18 ОРГАНИЗАЦИИ СТАРТИРАНИ ОТ ХОРА С ОПИТ В ЧУЖБИНА
Книжката съдържа полезни статии, които да помогнат на всеки завръщащ се българин с въпросите му
относно възстановяване на здравните осигуровки, преместване на багаж, намиране на работа и други
предизвикателства, през които трябва да премине. Ако не сте успели да вземете от книжките на Летище
София или на “Кариера в България. Защо не?”, можете да си изтеглите електронното издание и да следите новите теми на сайта ни.

ПРОЕКТИТЕ В ТУК-ТАМ
ЕДУ
Проектът ни за образование в чужбина продължава да помага на
кандидат-студентите в избора им на университет.
Интервютата на сайта вече са

537!

Ако все още не сте разказали за своето следване, не пропускайте да го направите - някой ученик може би иска да научи
повече именно за вашия университет.

2 СЪБИТИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
6 УЧАСТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗЛОЖЕНИЯ
И тази година продължихме с традиционните ни вече събития - след Вечерта на
образованието през пролетта, в разгара на лятото се състоя и Голямото изпращане. Там
много бъдещи и настоящи студенти се срещнаха, “зайците” чуха отговорите на важни
за тях въпроси и създадоха полезни за тях контакти. Очакваме, че през 2018 те от своя
страна ще споделят опита си.

ПОСЛАНИЦИ
Двете ни най-активни групи в чужбина продължават да поддържат
връзката си с България. Боби и компания организираха няколко
прожекции на български филми в Копенхаген и не пропуснаха
честването на нито един български празник, а през есента се
проведе и Гид на новодошлия, за да се съдейства на новите
българи в града. В Лондон Гери организира множество срещи и поддържаше духа на работната група до края на лятото, след което предаде щафетата на новия ни посланик там
Любо и другите активни доброволци. Тук-Там UK имат голямо желание да помагат и да подкрепят важни за тях каузи,
като планират да продължат да го правят на всяко тримесечие. Благодарни сме и на Тодор Пъпанов, който заедно с
български адвокати в Лондон подкрепиха с дарение фонда
ни за стипендии през 2018! Ако сте в Копенхаген или Лондон,
не пропускайте да се запознаете с нашите доброволци там!

КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ
През 2017 имахме не едно, а цели 3 кариерни събития! Юбилейното издание на “Кариера в България. Защо не?” беше повече
от успешно - рекорден брой кандидати и компании, изключително интересна програма, разнообразие от възможности за
създаване на полезни контакти, съвети от HR специалисти и
много нови успешни истории.
А виждали ли сте пейката ни на Летище София? Хората толкова
я харесаха, че тя си остана там за постоянно. Преди да се настани
на летището, пейката се появи пред Народния театър, а след това
прекара малко време и в betahaus.

3 КАРИЕРНИ СЪБИТИЯ
1800+ КАНДИДАТИ
131 КОМПАНИИ
40 ЛЕКТОРИ
Успяхте ли да прочетете и статията ни, която няколко седмици подред беше сред най-четените в
goguide?

МАМО, ТАТЕ, ВРЪЩАМ СЕ В БЪЛГАРИЯ!
Ако не сте го направили, можете да я прочетете и тук.

Заради големия интерес към Career Speed Dating през март организирахме още едно издание. На 29
ноември кандидатите с високо ниво на френски и немски език имаха възможността да се запознаят с
по 10 компании за всеки език. Нашите HR партньори от HRS отново бяха на място да ги консултират по
кариерни въпроси и да им направят нови снимки за автобиографиите. Всички останаха много доволни,
затова очаквайте следващо издание през март 2018.

ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ
Първата ни голяма публична кампания за набиране
на средства ни доказа, че още поне 116 души + група
български адвокати в Лондон приемат каузата ни за
своя.
Заедно успяхме да съдействаме на Вики, Дениза,
Лили и Савина да продължат образованието си в
мечтаните университети, а стипендиантите ни от
2016 вече се върнаха в България и прилагат
наученото тук - Наско е на мениджърска позиция
в PWC, Лили участва в множество проекти с деца
за учене сред природата, а Сиво записа
докторантура в ТУ Варна. Следете нашия инстаграм профил, за да научавате какво се случва с тях,
а ние ще продължим да работим усилено по третото
издание и новата
бакалавърската стипендия през 2018!

ТУК-ТАМ BUDDY
А научихте ли вече за Тук-Там Buddy?
Програмата има за цел да смекчи обратния културен шок на тези,
които се връщат след дълъг престой в чужбина, като ги запознава
с хора, които вече са минали по техния път. Това става бързо и
лесно: Тук-Там подбира подходящия човек (Buddy), който се е
върнал преди 2 или повече години и има желание да отделя
поне по час на месец, свързва го с новозавърналия се и помага на двамата да се срещнат. Двамата сами решават кога и
колко често ще се виждат/чуват и как ще са си най-полезни, но
важното е, че всеки от тях ще се сдобие с нов приятел.
За повече информация и регистрация вижте тук.

Свържете се с нас!
www.tuk-tam.bg
hey@tuk-tam.bg
www.facebook.com/tuktam
www.instagram.com/tuktambg
LinkedIn: Tuk-Tam NGO

