ПРОТОКОЛ 1/2014
От Първо редовно годишно Общо Събрание
на Сдружение с нестопанска цел «ТУК-ТАМ»

Днес, 9 февруари 2014 г. на адрес гр. София, ул. Княз Борис 73, от 14:00 часа се
проведе редовно общо събрание на Управителния съвет, Учредителите и
членове на Сдружението.
Събранието беше открито в 14:00 часа, от Роза Цветкова от новия Управителен
Съвет на Сдружението, която обяви следния кворум: До момента от общо 425
члена на сдружението с право на глас присъстваха 15 (петнадесет), което не
представлява повече от 50% от състава на Сдружението. Към Протокола е
неотменно приложен списък на присъстващите членове. Съгласно чл. 24 от
Устава на сдружението няма кворум и Управителният съвет взе решение да
насрочи ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
Събранието беше открито в 15:00 часа от Роза Цветкова, с кворум 16 души. Тя
обяви, че Общото събрание може да започне своята работа и представи
присъстващите Веселина Дончева и Селчук Емин от УС, както и Симона Дакова –
ръководител на екип „Социална мрежа” и Мила Натудова – ръководител
проекти и ръководител на екип „Събития и маркетинг”.
Роза Цветкова обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с
изискванията на ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението. Поканата за свикването му е
изпратена до членовете на сдружението по емейл и е публикувана на входната
врата на адреса на сдружението, като е посочен дневният ред, времето и
мястото за провеждането му, резервната дата за провеждането му, както и
формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за
упражняване правото на глас.
Събранието се проведе при следния дневен ред:
1. Представяне на Програма за дейността на Сдружението за 2014г., която е
изготвена от Управителния съвет. Обсъждане, предложения за изменения и
допълнения, приемане на Програмата.
2. Представяне на Работен бюджет за дейността на Сдружението за 2014г.
Обсъждане и приемане на Работния бюджет за 2014г.
3. Гласуване на промени в Устава на Сдружението.
4. Разни.
Дневният ред беше приет единодушно с 16 гласа.

ПЪРВА ТОЧКА: Представяне на Програма за дейността на Сдружението за
2014г
ПЪРВА ТОЧКА: Стратегия развитие на общността
Представени бяха основните цели на сдружението за предстоящата година.
Като първа и основна цел, Роза Цветкова представи развитието и ангажирането
на общността по социално значимите въпроси. По този повод тя представи
различните видове членове и длъжности, които работят по проектите на „ТукТам”. Като приоритет на сдружението е това ангажиране да бъде разширено, за
да може влиянието на сдружението по тези въпроси да бъде още по-обширно.
Предвижда се да се привлекат 1000 нови фенове, 150 нови членове, и да се
постигне поне 50% повече активност.
Относно това как нефеновете да станат фенове на сдружението, Роза Цветкова
предложи като възможен помощник в това да бъдат различни PR дейности и
активизиране на социалните канали на сдружението.
Относно това как привлечените фенове в последствие да станат и членове на
сдружението, като основен похват беше предложена специална
информационна кампания по всички проекти и дейности на екипите.
Като най-висок приоритет за развитие активността на сдружението Роза
Цветкова назова ангажирането на сегашните членове. Тя представи някои от
идеите си за постигането на тази цел:


Всеки месец да бъде избиран герой на месеца



Годишни награди за най-активните членове



Състезания със снимки

Относно това как активните членове да бъдат привлечени като активизатори и
ръководители на проектите на „Тук-Там”, Роза Цветкова предложи те да бъдат
по-открито вкючвани в настоящите проекти на сдружението, да бъдат
поощрявани за иницииране на нови такива, както и да взимат участие в
различни тиймбилдинг събития. Приоритетът на тази точка от целите е среден.
В дискусията след обсъденото от Роза Цветкова беше поставен въпросът за
това, че членовете на сдружението, които са в чужбина, не бива да бъдат
пренебрегвани и би следвало също да повишат активността си в дейностите на
„Тук-Там”. Мила Натудова даде за пример активността на посланиците и
техните усилия да организират различни събития в градовете, в които се
намират. Тя обясни, че най-активни в това отношения са българите в Лондон.
Повече по този въпрос би следвало да бъде разискано в точка Посланици, която
Мила Натудоваобяви като последваща в дневния ред.
Дискусията продължи с разясняване на разликата между активни и неактивни
членове. От присъстващите на събранието беше изразено желание за по-голяма
информираност относно проектите на сдружението с цел неактивните членове
да не бъдат мнозинство. По този повод Роза Цветкова напомни, че предстои по-

голяма кампания за набиране на доброволци, която също ще бъде дискутирана
по-нататък в дневния ред.
ВТОРА ТОЧКА: Стратегия финанси & партньорства
Веселина Дончева представи ресора на Селчук Емин.
Като основни цели той е поставил привличането на повече спонсори за събития
и проекти на сдружението. Важно е да се постигнат и повече дарения за
финансирането на дейността, като приоритет е да се подобри дарителската
система в сайта на „Тук-Там”. Добре е дарения да бъдат поощрявани и по
време на събитията на сдружението.
Друг начин за финансиране на „Тук-Там” е възможността за участие в програми
за средства, отпуснати за НПО сектора. Чрез по-обширно представяне на
проекти от страна на сдружението може да се постигне успешна кандидатура за
финансирането им.
От друга страна, за ресор Финанси е важно задълбочаването на партнорствата,
особено с други неправителствени организации, свързани със социално
предприемачество. От голяма важност са и корпоративните партньорства.
Мила Натудова обясни, че сдружението ще се старае да направи фокус върху
финансирането си през тази година, за да се запази това, което е постигнато до
момента. Тя предложи тази точка от дневния ред за дискусия, като напомни, че
обратната връзка по този и всички останали въпроси е изключително важна за
постигането на новите цели на сдружението.
В дискусията беше поставен въпрос за това какво може сдружението да
предложи на предстоящите спонсори. Роза Цветкова обясни, че всички проекти
на „Тук-Там” са със социално значение и подкрепят каузите на много
предприемачи. Основен пример за успешната връзка между сдружението и
компаниите е организирането на форум „Кариера за България. Защо не?”, който
привлича голям брой партньорства и спонсори.
Присъстващите на събранието добавиха, че е важно да се провеждат и „Дни на
отворените врати на „Тук-Там”, за да бъде постоянен притокът на информация
от страна на сдружението към нови членове, партньорства, и др. Важно е да се
наблегне и на възможността самите членове на сдружението да допринесат с
вече осъществени корпоративни контакти в техните собствени проекти.
По въпроса за увеличаване на даренията, Мила Натудова добави, че има идея
да се промени изцяло формата за регистрация на нови членове. По този начин
ще може да се интегрира възможност още от регистрацията си новите членове
да могат да изберат да даряват еднократни или месечни суми на сдружението.
По повод дарителските кутии в събитията на „Тук-Там”, Мила Натудова постави
въпрос дали присъстващите на събранието биха дарили на самото събитие.
Повечето от изявилите мнение предпочетоха тази възможност пред дарения в
сайта, тъй като смятат, че така знаят за коя точно кауза ще отидат парите им.

ТРЕТА ТОЧКА: Международни отношения
Ресор на Веселина Дончева.
Тя изрази надежда тримата координатори на посланиците на сдружението да
увеличат екипа си и да станат повече. Това би допринесло за разширяването на
местата, където има „Тук-Там” посланици.
Би било полезно за сдружението да се чуе както по българските, така и по
чуждестранните медии. В помощ на това биха били постоянни мейлинги, с
които „Тук-Там” да информира за случващото се в България и в страните, в
които посланиците организират събития.
Веселина Дончева разказа и за идеята си да увеличи значително
информираността на новозавърналите се българи. Тя даде като пример
собствените си трудности при завръщането си в България след голям период от
време, прекаран в чужбина. Преди всичко тя предложи да се увиличи
информацията относно този въпрос в сайта на сдружението, както и да се
работи по проект за менторска програма. Чрез нея ще се помогне на
новозавърналите се българи да се приспособят най-бързо и лесно към
различната среда и организация на важни аспекти от живота в една страна,
свързани например със здравните осигуровки, банкирането, и др.
Освен това беше разяснено, че освен в София сдружението има активна членска
аудитория и в Пловдив, но приоритет за работата на „Тук-Там” е събитията да се
организират из цялата страна. Биха могли да бъдат включени Стара Загора,
Благоевград, Велико Търново, и други градове към активността на сдружението.
В дискусията се повдигна въпросът за това дали крайната цел на сдружението е
на практика да върне българи от чужбина обратно в България. Веселина
Дончева и Мила Натудова поясниха, че българите, които живеят в чужбина,
могат да допринасят към проктетите на сдружението и без да живеят в
България. Работи се по подобряване средата за комуникация между българите
в България и българите в останалите страни. Освен това, беше даден пример за
това, че като цяло българите в чужбина са много по-склонни да проучват
условията в България, докато са в чужбина, и основна роля за това играе
сдружението с проектите си, насочени в тази посока.
По този повод беше проявен интерес към посланиците на сдружението. Беше
дадена статистика за досегашната ангажираност на ръководителите и
координаторите, и бяха упоменати някои от градовете, в които има посланици.
Мила Натудова поясни, че важна цел за сдружението е развитие на
посланическата дейност в Западна Европа. До този момент посланици има в 10
локации, за тази година за цел е поставено откриването на още 8 нови локации,
от които поне 4 да са в Германия (където до момента няма посланик).
Мила Натудова обяви, че е желателно всеки посланик да организира поне по 4
събития през годината. Тя разграничи важността както на сериозните кариерни
и информационни събития, така и на несериозните такива, които да имат за цел
нетуъркинг и набиране на нови доброволци от страна на отделните посланици.
В тази връзка, тя разказа за редовните скайп разговори, които се провеждат
всеки уикенд с ръководителите на посланиците. Това е важна част от

координацията на дейността на сдружението извън България. Мила Натудова
напомни, че е от полза всеки член да дава връзка с българи, живеещи в
чужбина, които биха желали да участват в дейността на сдружението.
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: ЕDU.tuk-tam.bg
Мила Натудова припомни, че проектът „Wishbox” е отделен от дейността на
сдружението и това би бил добър повод „Тук-Там” да пренасочи усилията си
към сайт с интервюта на българи, учили в чужбина и България. Сдружението
вече е работило по сайта си ЕDU.tuk-tam.bg, но той не е подновяван от няколко
години, и за сега има съдържане само за университети в чужбина. По този
повод Мила Натудова спомена за идеята проектът да помага на учениците в поголям мащаб – академично ориентиране не само в чужибина, но и в България с
информация от първа ръка. По този начин могат да се избегнат недостатъците
на фирмите, които предлагат консултантски услуги – такси, заучена информация
единствено от самия университет партньор, т.н.
Според Мила Натудова сайтът е стар и труден за администриране, поради което
се нуждае от нов екип, който да работи по възобновяването и подобряването
му. Предвижда се навият вариант на сайта да бъде готов до юли 2014г.
По статистика в него до момента има 400 интервюта, като нова цел е да има
още 200 такива, включително от студенти, завършили в 100-те топ
университета.
Съществува и идея сайтът да бъде обвързан със събития, които да
представляват срещи с учениците, конференции, набиране на партньори по
проекта. Нужно е през март 2014г. проектът вече да има сформиран екип, при
което идеите по неговото осъществяане и подобряване значително ще
нараснат.
Мила Натудова добави, че формата за регистрация отново може да бъде
променена, така че да се помогне и на този проект на сдружението. Новите
членове биха могли накратко да отговорят на няколко въпроса относно
образованието си в чужбина и с това интервютата и информацията в ЕDU.tuktam.bg да нараснат на брой.
В тази връзка Мила Натудова спомена и за предстоящото участие на
сдружението във февруарското издание на изложение „Световно образование”,
в което членове на сдружението ще споделят своя опит от първа ръка на
кандидат-студентите. С това ще се спомогне и за набирането на подходящи
въпроси, които интересуват учениците, и които биха могли да се добавят в
интервютата в ЕDU.tuk-tam.bg.
По време на дискусията беше дадена идея интервютата да бъдат и под формата
на видеа, с което достъпността и начина на поднасяне на информацията да
бъдат по-разнообразни.

ПЕТА ТОЧКА: „Кариера в България. Защо не?”
Беше представена статистиката по успеха на форума, която показва, че през
2013г. е имало 1270 кандидати, а през 2014г. се планира те да бъдат поне 1500.
Предвижда се в изданието на форума през 2014г. да вземат участие 70
изложители, от които все повече да бъдат и извън сферата на инженерството и
информационните технологии. Съществува идея за смекчаване на условията за
участие във форума.
До момента за популярността и развитието на проекта „Аз избрах кариера в
България” са дадени 40 интервюта, за 2014г. се предвижда те да станат поне
100. С тази идея се подчертава нуждата от медийно участие на членове на
сдружението, с което да се постигне по-голяма популярнст както на идеите на
сдружението, така и на тенденцията българи да се връщат обратно в България.
За 2013г. екипът на форума е наброявал около 30 души, като през март 2014г. се
очаква да се събере нов екип, който да започне работа по тазгодишното
издание на „Кариера в България. Защо не?”. Мила Натудова обяви новата дата
за изданието през тази година – 10 септември 2014г.
В тази връзка беше обявено и участието на сдружението в организацията на
Кариерен форум в Лондон и Единбург, който ще има за цел да привлече
българските студенти към български работодатели, участници в изложението.
Очаква се форумът да привлече 200 – 300 души.
ШЕСТА ТОЧКА: “Гид на Новодошлия”
Веселина Дончева изрази надежда настоящият „Гид за новодошлия” да
увеличи своята информативност относно здравни осигуровки, жилища, първи
проблеми при завръщане в България. Тя свърза проекта с нейната идея за
Менторска програма, която да е с по-голям мащаб и по-голяма възможност за
информиране на завърналия се.
СЕДМА ТОЧКА: Социална мрежа
Ресор на Симона Дакова.
Основната идея на проекта е да се създаде платформа за обмен на идеи по
обществено значими въпроси между хората в България и хората в чужбина. За
момента проектът има един активизатор в лицето на Симона Дакова, както и 6
доброволци и 3 съветници.
Развитието на проекта до момента включва наближаващото финализиране за
технически и функционални изисквания, които да бъдат изяснени до края на
месеца. На 24 май се предвижда проектът да даде старт на първата категория
проблеми, с които се занимава – образованието. Симона Дакова поясни, че
датата на начало и самата насока на първия етап от проекта не са случайни.
За цел тя си постави привличането на други неправителствени организации,
имащи опит в проблеми с образованието. Тя предвижда проектът да има поне
100 активни потребители и 350 потребители общо. Нужен е и по-голям брой

доброволци от и не само с ИТ бекграунд, които да се занимават с
администриране и модериране на съдържанието. Само по този начин проектът
ще генерира нещо полезно за обществото.
Симона Дакова изяви желание проктетът на запази устойчив финансов ресурс.
До момента са налични 4000лв, които са от наградата на TEDxBG по
NewBornIdeas.
В дискусията беше поставен въпрос за това как ще се казва социалната мрежа.
Такова до момента не е уточнено, но Симона Дакова призова всеки, който има
идея, да я сподели.
ОСМА ТОЧКА: Събития
Ресор на Мила Натудова.
Тя представи примерен календар за събитията през 2014г. като обясни, че за
всеки месец са предвидени по 2-3 събития. Те винаги могат да увилечат броя
си, тъй като сдружението взима участие в различни дейности, които не могат да
бъдат предвидени в началото на годината. Тя отново поясни, че ще се фокусира
както върху сериозните събития, така и върху несериозните.
Мила Натудова използва момента да напомни за първото следващо събития на
сдружението, носещо името „Тук печели, Там губи”, което ще се проведе на 13
февруари.
Тя продължи с това, че Роза Цветкова има идея да се приложи практиката
„Доведи приятел” в събитията на сдружението, с цел то да разшири членската
си общност.
Относно финансирането на този ресор се предвижда събитията да бъдат поскоро безплатни, като в отделни аспекти ще се търсят алтернативни източници
на финансиране.
Гласуване на програмата
Представената програма беше обявена за гласуване от присъстващите на
събранието:
КВОРУМ – 18
ЗА – 16
ПРОТИВ – 1
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1
Поради отсъствие на трима души, бяха възложени упълномощени, които да
дават гласове вместо тях.

По ВТОРА ТОЧКА от дневния ред - Представяне на Работен бюджет за
дейността на Сдружението за 2014г. Обсъждане и приемане на Работния
бюджет за 2014г.
Основните промени в програмата но финансиране на сдружението бяха
представени от Роза Цветкова, от името на Селчук Емин.
Предвижда се поне 15% увеличение на наличните средства на сдружението
през 2014г.
Ще бъдат предвидени разходите по ЕDU.tuk-tam.bg проекта, което обаче няма
да натежи на годишния бюджет, тъй като финансирането на проект Социална
мрежа е от бюджета за 2013г.
Предвиждат се и повече приходи от събития, дарения, др.
Гласуване на програмата
КВОРУМ – 18
ЗА – 18
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
По ТРЕТА ТОЧКА от дневния ред – Гласуване на промени в Устава на
Сдружението.
Предложените промени бяха резюмирани от Мила Натудова.
Като най-съществена тя обяви промяната за дейността на сдружението – до сега
тя е в частна полза, а се предлага да бъде сменена с дейност в обществена
полза. Като предимства на тази промяна бяха изброени значително по-голямата
възможност за финансиране от страна на ЕС, административната лекота, както и
това, че вече не е нужен одит или процентен данък.
Преди тази промяна да се предложи за гласуване беше направено уточнението,
че сдружението не може отново да смени дейността си в частна полза, след
като е променена в обществена.
Последователно бяха прочетени както досегашния, така и подлежащия на
гласуване текст от всеки от въпросните членове в устава.
Промяна в Чл. 1 ал. 1
КВОРУМ – 18
ЗА – 18
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

Промяна в Чл. 5 ал. 6
КВОРУМ – 18
ЗА – 18
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Промяна в Чл. 7 ал. 3
КВОРУМ – 18
ЗА – 17
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1
Промяна в Чл. 27 ал. 1
КВОРУМ – 18
ЗА – 18
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Промяна в Чл. 31 ал. 2
КВОРУМ – 18
ЗА – 18
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Промяна в Чл 33 а ал. 1
КВОРУМ – 18
ЗА – 18
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Промяна в Чл. 33 б
Възникнали въпроси в дискусията


Уточнение кой може да е в КС и може ли да гласува на общи събрания



Какви са правомощията на КС, които са различни от тези на УС

КВОРУМ – 18
ЗА – 0
ПРОТИВ – 15
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3
Премахване на Чл. 34
С аргумент, че събитията на сдружението не се случват по опоменатия начин.
КВОРУМ – 18
ЗА – 17
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1
Промяна в Чл. 35 ал. 3 и ал. 4
КВОРУМ – 18
ЗА – 16
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2
По ЧЕТВЪРТА ТОЧКА от дневния ред - Разни


Напомняне от страна на присъстващите на събранието –ясен начин за
информация и по-голямо структуруране относно ролите в сдружението,
за да има по-голяма активност от страна на членовете



Показване на хората „Тук-Там”, освен УС –основно на медиини участия



Края на февруари – по-активните ще получат изненада – сертификати



Около рождения ден на „Тук-Там” – шум за добороволстване + дарители



Идея за провеждане на доброволческите кампании през януари - тогава
хората правят личен план за предстоящото през годината и биха били
по-склонни да взимат участие



Поставен въпрос за това дали сдружението смята да ползва софтуер за
мениджмънт – за сега се ползват фейсбук групи и google docs –
предложение за ползването на приложение „Леджира”, което е
безплатно за неправителствени организации



Идея за качествена реклама на ролите в сдружението, включително и
чрез предложения софтуер

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито в 17:00ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Роза Цветкова

СЕКРЕТАР:

Веселина Дончева

ПРОТОКОЛЧИК:

Цветина Павлова

