ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 2014

Сдружение с нестопанска цел „Тук-Там”

Настоящата програма е изготвена отговорно и добросъвестно от Управителния съвет
на Сдружение „Тук-Там“ и нейното приемане ще се гласува на Общото Събрание на
Сдружението на 9 февруари 2014 година. Настоящата програма обхваща планираните
дейности на „Тук-Там“ за 2014г., но не ограничава възможността на Сдружението да
участва и подкрепя и други проекти и инициативи, които отразяват целите на
Сдружението.
I.
Стратегия 2014
Създаване на социална среда за информация и споделяне на опит с българите, които искат
да придобият опит в чужбина, в момента са в чужбина или са се завърнали в България.
Насърчаване и подкрепяне на българите из цял свят, да допринасят за положителна
промяна в България чрез общественополезни дейности, събития и проекти, включително
чрез подпомагане развитието на българските общества и студенти в чужбина с цел полесна интеграция, взаимопомощ и предоставяне на възможности за принос за развитието
на България от дистанция.
Осъществяване на дискусия с институциите, неправителствения сектор и бизнеса за
проблемите на младите хора в България.

Цели и приоритети 2014

II.

Цели за 2014
Сдружение „Тук-Там“ дефинира три основни цели за дейността си през 2014г., групирани
по функционалните звена на членовете на Управителния Съвет. За измерване на успеха
при постигане на целите сдружението си поставя измерими индикатори (КPI), които да
бъдат отчетени на 31.12.2014 г.
1. Сфера Развитие на общността (Community Management): развитие и
въвличане на стари и нови членове в дейността на „Тук-Там“.
 Активизиране на Тук-Там обществото
o Нефенове - - -> Фенове: 3500 - - -> 4500; 29% ръст от 2013г.; 1000 нови
фена.
o Фенове - - -> Членове: 400 - - -> 550; 38% ръст спрямо 2013г.; 150 нови
члена
o Членове - - -> Активни членове: 10-20% от членската маса (50% ръст от
2013г.)
o Активни членове - - -> Активизатори: 50% ръст от 2013г.



Разрастване на Тук-Там обществото
o Членове: 400 - - -> 550 (38% ръст)
o Фенове: 3500 - - -> 4500 (29% ръст)

Поддръжници на Тук-Там спрямо нивото на ангажираност:






Нечленове
Фенове
Неактивни членове
Активни членове = включване в екип
Актизизатори:
o Посланици
o Ръководител на проект
o УС
Цели, приоритети и идеи за инициативи според ниво на ангажираност

Нефенове - - -> Фенове
Цел: 3500 - - -> 4500 (29% ръст)
Приоритет - НИСЪК
Идеи за дейности/проекти:




ПР дейности около събития и проекти
Активизиране на социалните канали – промоционални кампании
събития/проекти
Подновяване на промоционалните материали – брошури, значки, т.н.

около

Фенове - - -> Членове
Цел: 400 - - -> 550 (38% ръст)
Приоритет: СРЕДЕН
Идеи за дейности/проекти:



Изясняване на привилегиите/възможностите на членовете
Кампания „Защо е важно да си Тук-Там член?“– информационна кампания защо
еважно да си Тук-Там член и как можеш да го направиш

Членове - - -> Активни членове
Цел: мин 10-20% от членската маса (50% ръст от 2013)
Приоритет: ВИСОК

Идеи за дейности/проекти:













Обновяване на формата за членство и задължаване на всеки нов член да допринесе
към обществото чрез включване в инициатива/проект
Събитие „Запознай се с новите членове“
Социални събития – гледане на филми; running diner; пътешествия и т.н. (поне едно
на месец: Идея - може да теглим един от новите членове да е “Coordinator of the
month” и другите да са му в екипа.)
Герой на месеца – представяне на отличил се член в социалните кампании, на сайта
и в newsletter-a
Инициатива „Доведи приятел“ – безплатен вход на събитие или друга награда, ако
доведеш приятел за нов член на ТТ (това може и към първата цел да спада)
Проект „Социална мрежа“
Годишни награди на Тук-Там - The Hall of Fame Онлайн бадж – Аз съм горд Туктамовец
Състезание със снимки от цял свят – „Аз съм ТУК/ТАМ, а ти къде си?“
Възможност за включване с полезна информация за ренинтеграцията в БГ в блога
(създаване на съдържание)
Обособяване на LinkedIn като място за споделяне на обяви за работа и търсене на
съвет
Изготвяне на динамична база данни на членовете, за да можем да ги въвличаме в
инициативи – може да се използва LinkedIn или да направим проучване в началото
на годината

Активни членове - - -> Активизатори
Цел: 50% ръст
Приоритет: СРЕДЕН
Идеи за инициативи/проекти:





Публично обявяване на отворени места за доброволци – ръководители на проекти
Отличаване на сегашните доброволци
Лични разговори
Тийм билдинги

2. Сфера Финанси и партньорства (CFO & Partnership Management):






Инвентаризация на партньорствата и определяне на стратегически партньори
Запазване на финансова стабилност;
Увеличение на паричните средства към 31.12.2014 г. с 15% в сравнение с
паричните средства към 31.12.2013 година;
Разработване на стратегия за корпоративни спонсорство и дарения от физически
лица;
Преглед на договорите, по които Тук-Там е страна;




Промяна на формата на Сдружението от сдружение в частна полза в сдружение в
обществена полза;
Проучване на грантовите възможности на Америка за България и Еразъм+ като
начин за допълнително финансиране.

3. Сфера Развитие на проектите и събитията в чужбина (International Affairs)






Развитие на българските общества и студенти в чужбина (Австрия, Германия,
Америка, Англия, Швейцария) чрез проекта за посланиците и социалната мрежа
Информация за българите в чужбина чрез медийни материали, форум „Кариера в
България”
Медии и институции в чужбина – регулярно пускане на информация за медиите в
чужбина, списък на медиите, 7 публикации за нас в медии в чужбина
Разработване на Гид за новодошлия
Развитие на Тук-Там мрежата в България – Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Варна,
Бургас, Велико Търново (6 локации)

Приоритети за 2014
С оглед стратегията на Сдружението и поставените цели за 2014 г. Сдружението си поставя шест
основни приоритетa. Приоритетите, както и дейностите, с които ще се осъществява напредък в
изпълнението им, са представени по-долу
Приоритет 1: Предоставяне на информация, помощ и ориентация за желаещите да учат
или работят в чужбина.
Осъщестява се чрез следните дейности:
 Проект еdu.tuk-tam.bg – интерактивен информативен сайт, чрез който подпомагаме
желаещите да заминат в чужбина, като тези, които са живели в съответната
държава/учили в университет в чужбина споделят опита си
Приоритет 2: Създаване на среда с по-малък културен шок и връзка между заминалите в
чужбина и включване от разстояние в случващото се в България
Осъщестява се чрез следните дейности:
 Проект „Посланици“: международна мрежа в различни градове извън граница с
цел координация и сътрудничество между българите в чужбина и спомагане
връзката им с българските институции, медии и организации
 Проект Мрежа на Тук-Там (с Vivacom): Предоставяне на възможност на хора в
чужбина да имат връзка с България и да участват в проекти
 Проект ”Младежи зад граница: информация и включване” - политики за българите
зад граница при финансиране по Еразъм+
Приоритет 3: Предоставяне на информация и създаване на среда с по-малък културен шок
за хора с опит в чужбина, които са се върнали или имат намерение да се върнат в България.
Осъщестява се чрез следните дейности:
 Звено Събития: организиране на събития, които обединяват хора с опит извън
България и създават “социална мрежа” (седмични срещи в тесен кръг и уютен
формат след работа, събития за личностно развитие , networking, партита)








Проект “Гид за новодошлия”: изготвяне и разпространение на справочник с цел
споделяне на полезна информация и улесняване относно формалности по
установяване в БГ
Проект “Кариера в България. Защо не?”: запознаване с възможности за
професионална реализация в България Проект «Аз избрах. Кариера в България»
Проект «Тук-Там клонове в България»
Събитие ”Open Doors” – целодневна среща/workshop между дадена бизнес
организация и българи с опит в чужбина, които си търсят работа

Приоритет 4: Насърчаване позитивната промяна в България и създаването на общественополезни инициативи.
Осъщестява се чрез следните дейности:
● Инициатива «Рецепти за успех»: неформална беседа с вдъхновяващи хора,
живеещи и реализиращи се в България с цел провокиране прогресивно мислещите млади
хора, като ги информира и ангажира със значими въпроси в сферата на професионалното
развитие, гражданското общество и бъдещето на нашата среда и икономика
● Развитие на партньорства с други организации за споделяне на опита на Тук-Там и
членове
● Позициониране на Тук-Там в обществения дебат по проблемите на младите хора в
България чрез активно участие в събития/проекти/дискусии с институциите,
неправителствения сектор и бизнеса, като основният фокус е върху темите и
проблемите, засягащи хора, завърнали се в България.
Приоритет 5: Създаване на ясни процеси и структура, която позволява приемственост и
прозрачност.
Осъщестява се чрез следните дейности:
 кратка, ясна и всеобщо комуникирана на сайта информация за начина на
управление и как може всеки човек да се включи в дейността на Сдружението,
както и прозрачност на финансите и тяхното използване
 развитие на доброволческата мрежа – проектни ръководители, членове на екипи
(активни членове), съветници и описание на длъжностите
 създаване на Консултативен съвет като съвещателен орган на сдруежението, който
ще съдейства на Управителния Съвет

Тук-Там Календар 2014
Сдружението предлага календар за събитията, който ясно упоменава фокус тема, чрез които да
бъдат постигнати целите за 2014 година.
ЯНУАРИ 2014
22 януари - Рецепти за успех 17 с Гена Трайкова и Венелин Петков
28 януари – Рецепти за успех с Макс Гурвиц в Лондон
31 януари - Презентация на ОИБ, Тук-Там и Заедно в час в Холандия

ФЕВРУАРИ 2014
9 февруари - Общо събрание- цел представяне на програма 2014
13 февруари – Нетуъркинг събитие
22 феврурари –Парад на доброволеца
МАРТ 2014
6 март - Тук-Там става на 6 години (парти)
8 март – Кариерен форум в Лондон
9 март – Кариерен форум в Единбург
18 март - Рецепти за успех 18
АПРИЛ 2014
5-6 април - Пролетен тимбилдинг на екипите
14-15-16 април – Нетуъркинг събития за образование в чужбина
МАЙ 2014
15 май - Рецепти за успех 19
20 май – Нетуъркинг събитие
ЮНИ 2014
Тук-Там събития из България
13 юни – Тук-Там на море
20 юни – Тук-Там в Пловдив
24 юни- Летен нетуъркинг
ЮЛИ 2014
17 юли - Откриване на сайт за академично ориентиране
24 юли – Летен нетуъркинг

АВГУСТ 2014
12 август – събитие с посланиците в София
20 август – Летен нетуъркинг
СЕПТЕМВРИ 2014
10 септември - форум “Кариера в България. Защо не?”
25 септември – Събитие с нови доброволци
Събития на посланиците по света
ОКТОМВРИ 2014
16 октомври - Рецепти за успех 20
31 октомври – Хелоун парти
НОЕМВРИ 2014
5 ноември - Рецепти за успех 21

16 ноември - Общо събрание
ДЕКЕМВРИ 2014
20 декември – Коледно парти
12-13 декември - Конференция за образование в чужбина

III.

Работен бюджет

Бюджет 2014
Разходи сдружение
Организация на събития
Заплата Ръководител
проект
Счетоводител
Маркетинг и други админ
разходи

Януари Февруари

Април Май

(50) (50)

Юни

Юли

(50)

(50)

(200)

(100)

(300)

(792)

(792)
(300)

(792)

(792)

(792)

(792)

(792)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

Разходи проекти
Кариера в България: Защо
не?
Edu.Tuk-Tam.BG
Посланици
Проект Социална мрежа
ОБЩО РАЗХОДИ

Март

Август Септември

(50)

Октомври Ноември

Декември

-

(500)

(100)

(500)

(1950)

(792)

(792)

(792)

(792)

(792)

(9 504)
(300)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

(960)

(3 300)

(3 300)
(500)
(3 500)
(2 000)

(500)
(3500)
(2000)
(1072)

(1272)

(1672)

(922)

350

100

(922)

(922) (4422)

Общо

(2922)

(4172)

(1372)

(972)

(1372)

(22014)

Приходи сдружение
Входни такси от събития

150

Дарения
Грантове

240

240

240

100

100

100

100

-

960

240 270

270

270

310

310

310

960
310

310

Спонсорство

Посланици
Плащане “WishBox”

Баланс към 01.01.2014 г.

3320
-

Приходи проекти
Кариера в България: Защо
не?

ОБЩО ПРИХОДИ

2920

13000

130 00

2000

3 000
2 000

3000

390
16 000

240

590

340

370 370

3370

440

15310

1270

310

1270

24 240
18226

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

