ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ТУК-ТАМ
ЗА 2018

www.tuk-tam.bg

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 Тук-Там,
Сигурно вече и вие сте оценили всички
хубави моменти и гледате смело
напред в новата година. На Тук-Там
2018 даде много - страхотни нови
хора в екипа, стипендианти, с които
да се гордеем, щедри дарители, които
вярват в нас, качествени кандидати,
които разчитат на нас, бъдита,
които са готови да помогнат, и верни
партньори, без които всичко това би
било много по-трудно. Или да обобщим 2018 ни срещна с много приятели, стари и
нови.
А какво предстои? Ако ни следите редовно, сигурно сте забелязали, че
екипът ни бързо започна да расте - търсим подходящите хора за няколко
важни позиции и най-много разчитаме на вас за това. Огледайте се
около вас - кой би бил следващият достоен жител на нашия НПОстров?
Разкажете му за Тук-Там! Говорейки за НПОстрова - споменахме ли, че от
февруари ще бъдем в нов офис? Скоро ще ви го покажем. Ние обещаваме, че
ще направим всичко правилните хора да се чувстват на правилното място,
и в офиса ни, и извън него. А с правилните хора ще можем да постигнем
всичко, което сме намислили за 2019.
Защото в Тук-Там винаги най-важни са хората. Защото правим България още
по-добро място, от тук или от там, заедно. И ето че 2019 е тук, а ние вече
имаме и 10 години опит зад гърба си. Разбира се, искаме да е отново подобра. И знаем, че това зависи главно от нас.
Благодарим ви, че ни подкрепяте! Това за нас е най-важно!

Юлия Димитрова

Супергерой на Тук-Там

ХОРАТА В ТУК-ТАМ
ДАНИЕЛА ДАНАИЛОВА - ШЕРБЕЛ
ЕКИП

Дани е алумни на 91 НЕГ в София и бакалавър по бизнес
администрация от Свободния Университет
в Берлин. Изборът ù за магистратура по
E-business&Marketing е обоснован и от това,
че през 2009 година тя попада в стартъп
инкубатора Rocket Internet и за две години
събира опит във всички сфери на дигиталния
маркетинг и комуникация. В последната си роля
преди да се завърне в България, Дани е Country
Manager Germany, Austria and Switzerland за
Babbel.com - най-разпространената апликация за
учене на езици в Европа.
Със Social Entrepreneurship Дани се сблъсква още по
време на следването си, когато заедно с 3-ма колеги политолози
основава фирма за обгрижване на възрастни хора в старчески домове и
печели награда на Немската Търговска Камара. Запознава се с Тук-Там през
2017 година покрай стипендията “От Немската за Немската“. И не спира
да повтаря, че още повече българи в чужбина трябва да научат за Тук-Там и
техните инициативи.

ВАСИЛЕНА ЖИВКОВА
СТАЖАНТ

Васи е комуникативен човек, който обича новите
преживявания. Приключенският ù дух я отвежда на
много нови места, из Европа и Северна Америка,
но мечтата ù е да посети Африка. В допълнение,
тя харесва да обикаля и да открива нови места
в България, както по морето и планините, така
и в малките затънтени селца. Тя е втора година
студентка в Нов Български Университет,
специалност
връзки
с
обществеността.
Присъединява се към екипа на Тук – Там с идеята да
се развива и да научава нови неща.

ДАРЕНИЯ
Благодарим на месечните ни дарители
Боян Михайлов, Георги Петров, Георги Тончев, Гергана
Николова, Десислава Иванова, Илия Марков, Мария
Трифонова, Марияна Димчева, Симеон Стойчев,
Станил Ереев, Христо Петров!

Благодарим и на всички останали, които ни
подкрепиха през годината:
HRS, Еконт, Американското посолство, Telerik
Academy и Edlanta, както и всички дарители на фонда,
благодарение на които събрахме 6600лв за стипендия
за бакалавър и над 37000лв за стипендии за четири
магистратури.
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АМБИЦИРАНИ
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позитивни, че бъдещето ще е наше
по-светло, по-ярко и по-обещаващо
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Интересна статистика за 2018
Членове в US Alumni Club: 400+
Кандидати на Кариера в България.
Защо не? 2018: 1700+
Четения на статии от Гид на
новодошлия: 54 500+

ПРОЕКТИТЕ В ТУК-ТАМ
Кариера в България. Защо не?
Най-големият кариерен форум за българи с опит в чужбина тази година
се състоя на 20-ти септември, като това беше неговото 11-то издание.
Форумът се проведе под патронажа на Президента на Република България за
6-ти път и беше посетен от над 1500 кандидати, които имаха възможността
да се запознаят с над 100 работодатели.
За първи път “Кариера в България” включи награди за работодател на
годината. Конкурсът има 8 категории, като призът “Работодател на
годината” бе връчен на ABB Bulgaria. Подгласници за най-желаната категория
са Experian и Cargill. Наградата за “Работодател на публиката спечели “А1”.
Също така, специално за форума и с помощта на експерти в статистическия
анализ и анализа на текстови масиви, бяха изведени любопитни данни за
посетителите на форума.

Един от най-ярките изводи е, че близо 1/3 от участниците се завръщат
след образование или опит в световни мегаполиси, които имат традиции
в образованието и предлагат изключителни кариерни възможности. Това
означава, че България в техните очи се превръща в реална алтернатива
за кариера. “Анализът на всички биографии* за последните две години
разкрива, че 30% от участниците във форума желаят да се завърнат или
вече са се завърнали в България след престой в Лондон, Берлин, Ню Йорк,
Париж, Брюксел и Виена,“ сподели Климент Прешленов, експерт по анализ на
текстови масиви в GemSeek.

Как изглежда “Кариера в България. Защо не?”
в цифри към момента:

11

издания

11,215
посетители

701

компании

155
лектори

Според анализа 65% от посетителите на форума вече са се завърнали в
България, а 16% възнамеряват да се върнат съвсем скоро. От друга страна
обаче, 18% от участниците все още се колебаят дали в България има място
и за тях.
Освен традиционното изложение на работодателски щандове, на Кариера
в България посетителите имаха възможността да присъстват и на
семинарна програма. Тази година в семинара се включиха бизнес лидери,
предприемачи и представители на различни организации, които говориха
по теми за лидерството, иновациите и кариерата в България за българи
и чужденци. Бяха организирани и две практически работилници, както и
обособена нетуъркинг зона, където се предлагаха симулации на интервю,
тестове за език и кариерни консултации.

Фонд за стипендии “Иди, учи и се върни”
След като през 2016 и 2017 раздадохме 7 стипендии на обща стойност
43 000 лв, Лили, Наско, Сиво, Вики и Савина са вече обратно в България и
прилагат наученото тук, а Дени и Лили все още в
Щатите. Тази година благодарение на вас успяхме
да дадем още 4 стипендии и отделно избрахме и
първия стипендиант за бакалавърска степен,
подкрепен от алумни на 91 НЕГ в София това е Климент Климентов, който вече учи
софтуерно инженерство в Щутгарт.

Какво се случва с
нашите стипендианти?
Анди е много вдъхновена от университета
си, Royal College of Art, от програмата си
по визуална комуникация и не по-малко
от Лондон. Обградена е от артисти с
разнообразен опит, които ù дават нови
гледни точки всеки ден.
Гери вече успешно премина два от четирите
периода на обучението си по Европейско право
в Маастрихт и се готви за стаж, който ще
съчетава с университета.

Неда прекарва все по-голяма част от времето си
в библиотеката, тъй като краят на първия
семестър от програмата ù Rule of Law for
Development в John Felice Center на Loyola
University наближава, а програмата е много
взискателна, но изключително интересна.
Роси учи социология в Кеймбридж,
заобиколена от изследователи от
цял свят с разностранни интереси.
Впечатлена е как това разнообразие се
отразява в многопластността на дискусиите
заради различните дефиниции на дори найразпространените понятия.

Какво предстои?
През пролетта отново ще положим всички усилия, за да съберем
необходимите средства за следващите три стипендии. Надяваме
се, че ще се включите и тази година! Можете да го направите тук.
Разбира се, ще помогнем отново на алумните от 91 Немска гимназия
в София да изберат най-подходящия кандидат от тяхното училище,
за да му съдействаме за предстоящата бакалавърска степен. През
май и юни ще проведем конкурса за определяне на следващите
стипендианти на “Иди, учи и се върни”, и ще ги обявим в началото
на юли. С нетърпение очакваме да се запознаем с тях и да следим и
споделяме с вас всичките им успехи!

ДАРИ СЕГА

Гид на новодошлия
Новото печатно издание на “Гид на
новодошлия” вече е в разпространение.
Очакват ви полезни статии, които
целят
да
превърнат
обратния
културен шок в приятно преживяване.
Съдържанието е ориентирано към
практични въпроси, свързани със
здравни осигуровки, легализиране на
дипломи и други документи, информация
за преместването в България, както и
за търсенето на жилище. Ще откриете
и няколко класации на любими туктамовски
заведения,
стартъпи,
споделени пространства за работа и
др.

СВАЛИ БЕЗПЛАТНО

Какво постигнахме досега:

2900+

печатни издания

1200+

свалени онлайн
издания

17

полезни и
любoпитни
статии

18

организации,
стартирани от хора
с опит в чужбина

Подсещаме ви, че всички статии може да четете и
онлайн на tuk-tam.bg.

Ако пък се нуждаете от подкрепа и то в лицето на някой, който
вече е минал по пътя на новодошлия, може да се включите в
проекта “Тук-Там Buddy”.

Как работи?
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.

ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ

US Alumni Club
С подкрепата на Американското посолство в
България създадохме Алумни клуб на българите,
завършили университет в САЩ. Към момента
общността включва повече от 400 души, като 40 от
тях се организират в 8 работни групи, за да планират
дейностите на Клуба за 2019.
През септември се проведе и kick off партито на клуба, чийто домакин беше
Посланикът на САЩ - Ерик Рубин. В резиденцията на американския посланик
членовете на US Alumni Club се запознаха и припомниха годините, прекарани
в САЩ.
Желанието ни е Клубът да бъде активен благодарение на всеки един член и
всеки от нас да споделя, предлага, организира и участва в живота му. През
2019-та Клубът ще се фокусира основно върху: маркетинг на Клуба; набиране
и селекция на нови членове; организиране на регулярна месечна сбирка за
членовете; организиране на 1-2 големи партита на година с подкрепата на
Американското посолство; организиране на филиали на Клуба за членовете
в чужбина; развиване на доброволческа дейност и каузи; организиране
на клубове по интереси; регистриране на Клуба като самостоятелна
организация.

ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ

СЪБИТИЯТА В ТУК-ТАМ
Събитията в Тук-Там са важна част от дейността ни, защото благодарение
на тях свързваме завърналите се в България, както и тези, които планират
завръщане. Освен лятната ни среща, други две събития за нетуъркинг бяха
афтър партито на Кариера в България и Коледното парти на Тук-Там.

Афтър парти
Всички, които не успяха да посетят форума
през деня, се включиха на партито, за да
се запознават и обменят контакти и
опит.
За гостите имаше специална музикална
програма и всички се забавляваха
с изпълнението на певицата Лина
Никол и китариста Riverman. През
останалото време DJ Skill подгряваше
с funky & jazzy hip-hop бийтове.
Тази година афтър партито се случи
благодарение на партньорите ни от
Switch bar, Kaufland и The Stars Group.

Коледно парти
Завръщащите се по празниците също
се събраха на традиционна Коледна
среща. Радваме се, че всяка година
срещаме не само познати, но и много
новозавърнали се българи, които
имат опит навън. Събитието
се проведе в клуб “City Stage”, а
за доброто настроение имаше
музикална програма и нетуъркинг
игра.

ПОСЛАНИЦИ НА ТУК-ТАМ
Посланиците на Тук-Там в UK и Копенхаген продължават да се събират и
да поддържат българския дух и традиции на общността там.
Тук-Там UK организират ежемесечни срещи за по
питие след работа, а този месец се събраха и
на Коледно парти. Каузата, на която решиха
да дарят тази година, е фондация “Kids
Care”, която се грижи за извеждането на
децата от домовете в България в приемни
семейства, които да им осигурят подобро бъдеще. В програмата бяха
включени групата за народно пеене към
Танцов Клуб Булгара, Лондон, както и
илиюзионистът Парадокс.
Освен в Лондон, посланиците организират
ежемесечни срещи и в Оксфорд. Благодарим
на Нина Попова, Любомир Делигинев и всички
останали, които участват активно в тези
събития.
Тук-Там Копенхаген също се събират ежемесечно, като те проведоха
и работилница за развиване на презентаторски умения. Посланикът
ни там Боян Михайлов отговаря за това срещите да са не само
развлекателни, но и полезни за българите там.

Свържете се с нас!
www.tuk-tam.bg
hey@tuk-tam.bg
facebook.com/tuktam

