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Драги Тук-Тамовци,

Надявам се ви намирам в добро здраве и настроение в разгара 
на лятото. 

Макар за много от нас да е така, важно е да не забравим, че 
съвсем близо за милиони животът се преобърна за минути,  
а вероятно никога няма да е същият. Трудно е да седиш безу-
частен в лицето на такава ситуация и въпреки отдалеченост-
та от основата ни мисия се радвам, че общността ни реагира  
бързо. В рамките на седмица успяхме да съберем 51,170лв в  
помощ на украинските студенти в България (техните Тук- 
Тамовци). Половината дойдоха от нашия Фонд за стипендии и се 
радвам, че месечните дарители в Тук-Там Клуб (които финанси-
рат част от стипендиите) нямаха колебание да отделят тези 
средства. 

Заедно с вас разпределихме сумата между 291 украински първокурсници, а малкият остатък бе дарен на  
Центъра на бесарабските българи в България. Благодаря на всички, които направиха това възможно!  
Срещнахме се с част от младежите, на които помогнахме и техните лица веднага ни казаха, че си е струвало.

Говорейки за Фонда ни, тазгодишното издание на Фонд “Иди, учи и се върни” бележи пореден ръст –  
80 000 лв инвестирани в образованието на 10 прекрасни млади хора! Ще можете да прочетете повече за 
тях в следващите страници. Когато стартирахме Тук-Там през 2008 си говорехме как искаме да помагаме 
на други да сбъдват мечтите си, но дори в най-смелите си такива не сме си представяли такива успехи. 

Списъкът с хора и организации, които правят Фонда възможен е дълъг, но се надявам всички знаят колко 
много означава това за общността и най-вече за самите стипендианти. Заедно наистина можем повече 
и това, че сме на път през 2023 да инвестираме над 100 000 лв (и то не-малко отгоре) го доказва. Искрено, 
искрено оценяваме подкрепата на всички замесени!

Гледайки напред, екипът ни вече усилено се готви за едно от най-вълнуващите неща през годината –  
тазгодишния Кошер. Отново ви очакват вдъхновяващи лектори, провокиращи идеи, стотици  
организации и хиляди възможности за нови контакти с общността на Тук-Там. Вече нямаме търпение за Кошер  
на 16 септември, надявам се и вие!

В Тук-Там   се борим за едно по-ярко бъдеще за България. Свързваме, информираме, вдъхновяваме и  
инвестираме в бъдещите лидери на България. И вярваме, че независимо къде по света се намираш, можеш 
да си част от това. Благодаря на всички, които вече са в общността на променящи и работещи за едно 
по-ярко утре! Останалите? Скачайте ☺

Бъдете здрави!

www.tuk-tam.bg/@hristo

ПИСМО ОТ ОСНОВАТЕЛЯ

http://www.tuk-tam.bg/@hristo


КАКВО СЕ СЛУЧИ В ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА

ЯНУАРИ:   
Обявяване на  

резултатите от 
миграционното проучване

МАРТ: 
Kампания в помощ на  

украинските студенти в България

МАЙ:  
Интервюта с финалистите  

на Фонд 2022 и трето  
издание на Диалози

ФЕВРУАРИ:  
Общо събрание на Тук-Там Kлуб 
и второ издание на Диалози 

АПРИЛ:  
Набиране на кандидати за  
Фонд „Иди, учи и се върни“ 2022

ЮНИ:  
Награждаване на 
стипендиантите      на 
Благотворителния Гала 
Коктейл 

ЮЛИ:  
Тук-Там Лятна среща  

за цялата общност

Заедно успяхме да…

съберем  
51 170 лв

в помощ на  
украинските 

първокурсници 

подкрепим 10
стипендианти

съберем 42 000 лв
дарения от  

Благотворителния Гала 
коктейл

инвестираме 
80 000 лв

в стипендии

повече от 530

приветстваме
още нови съмишленици в  

Тук-Там Клуб - вече сме

реализираме 18
събития на общността
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Заедно подкрепихме украинските студенти
 

Малко след началото на войната в Украйна реализирахме дарителска 
кампания в помощ на украинските студенти в България и с общи 
усилия бързо събрахме 51,170 лв, като 25 хил. лв от даренията бяха 
отделени от Фонда за стипендии “Иди, учи и се върни“. 

Взехме решение да подкрепим най-уязвимите сред украинските  
студенти - първокурсниците, имали най-малко време да се  
адаптират в средата в България. Получихме съдействие от немалък 
брой университети по време на кампанията, които отзивчиво се 
ангажираха в целия процес - идваха лично до офиса на Тук-Там или  
ни каниха да се запознаем с част от студентите. 

А ето и резултатите от кампанията:
 
 
 

 
 

Фонд “Иди, учи и се върни” - Образованието,  
нашата суперсила! 
 
Под мотото „Образованието, нашата  
суперсила‘‘, заедно подкрепихме 10 талантли-
ви младежи да продължат образованието си 
в едни от най-престижните университети 
в света и после да приложат наученото тук, 
в България!

С голямо вълнение искаме да споделим, че 
заедно инвестирахме рекордните до сега 
80,000 лв в стипендии. От създаването на 
Фонд “Иди, учи и се върни” през 2016 до днес, 
сме помогнали на общо 41 будни младежи с 
310,000 лева стипендии.

Бъдещето на България изглежда точно 
като нашите стипендианти - ярко и 
изпълнено с надежда!

 

Фонд за стипендии “Иди, учи и се върни” е дългосрочна инвестиция в бъдещето на България - той залага на 
качественото образование, което после да се реализира тук, в България. Средствата се събират цело- 
годишно от членовете на Тук-Там Клуб  - 25% от всеки членски внос отива във фонда за следващите стипендии.

КОИ СА ГОЛЕМИТЕ НОВИНИ ПРИ НАС? 

Събрахме общо 
51,170лв

С  47,433лв  
подкрепихме 291 украински 

първокурсници (степен “бакалавър”).

3,737лв  
дарихме на Центъра на 
бесарабските българи  

в България
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https://bit.ly/3yN6XMG
https://bit.ly/3RptBSy
https://bit.ly/3yi55tS


Запознайте се с випуск 2022!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калина Цанева 
Стипендия “Технологии 
 и компютърни науки” 

на Playtech (10 000 лв.) 
Финансови технологии в 

Imperial College  
Business School, Лондон

Диляна Николова 
Стипендия за “Устойчиво 

развитие” на PostScriptum,  
(10 000 лв.)  

Nutrition & Health в 
Wageningen University, 

Нидерландия 

Златан Димитров 
Стипендия за “Инженерство” 

на Sensata Technologies  
(10 000 лв.)  

(KTH) Royal Institute of  
Technology, Стокхолм 

Ина Станчев 
Стипендия за магистратура 

в Обединеното кралство 
на PwC (10 000 лв.) 

Mолекулярна генетика, 
биоинформатика, геномна 
медицина в King’s College, 

Лондон 

Диана Терзиева 
Стипендия за “Устойчиво 

развитие” на PostScriptum  
(5 000 лв.)  

Aрхитектура в Universidad 
Politécnica de Cataluña,  

Барселона 

Ива Лазарова 
 Съвместна специализирана 
стипендия от PostScriptum 

и Playtech (10 000 лв.) - 
Sustainable Food Systems 
Engineering, Technology,  

and Business  

Тони Ковачев 
10 000 лв. стипендия  

от Тук-Там Клуб 
Quantitative Finance във  

Vienna University of  
Economics and Business  

(Wirtschaftsuniversität Wien) 

Мария Белева 
5 000 лв. стипендия  

от Тук-Там Клуб  
Editorial Design (Дизайн  
на издания) в Elisava -  

Barcelona School of Design 
and Engineering 

Павел Павлов 
5 000 лв. стипендия  

от Тук-Там Клуб  
Type and Media в Кралската 

художествена академия  
в Хага  

Теодора Янкова 
5 000 лв. стипендия  

от Тук-Там Клуб  
Leadership and Change  

Management в Нидерландия 

Как се чувстват нашите стипендианти  
след като получиха добрите новини?  

Вижте тук: 
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https://bit.ly/3Rrv9LV


Благотворителен Гала коктейл -  
празникът на общността на Тук-Там!
 

Церемонията по връчването на стипендиите от Фонд „Иди, учи и се върни“ за втора поредна година бе част 
от вдъхновяващ Благотворителен Коктейл в приятната атмосфера на Ботаническата градина. 

По време на вечерта проведохме благотворителен търг в подкрепа на нашата кауза. Сред невероятните  
изживявания в търга бяха полет със световния рекордьор Весо Овчаров, гурме изживявания, покана за  
премиерния балетен спектакъл “Ана Каренина” и още други страхотни изненади.

Заедно събрахме 42 000 лева, които ще инвестираме в следващите стипендианти и каузата на Тук-Там. 
Потопете се отново в атмосферата на Гала Коктейла! 
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https://bit.ly/3ustbAG
https://bit.ly/3ustbAG


Нашата общност на месечните дарители в Тук-Там Клуб     е отворена за всеки!

 » Мисия ни е да СВЪРЗВАМЕ българите тук и там.
 » Да ИНФОРМИРАМЕ със случващото се в България.
 » Да ИНВЕСТИРАМЕ време и средства в смислени инициативи.
 » Да ВДЪХНОВЯВАМЕ с успешните истории на българите по света и на младите хора, които подкрепяме  

всяка година със стипендии.

Днес общността ни обединява повече от 530 единомислещи, отдадени и решителни месечни дарители,  
с които фокусираме енергията си в стойностни инициативи като Фонд за стипендии “Иди, учи и се върни”,  
Buddy менторска програма и събития за общността с професионална, образователна и социална  
насоченост.

 
 
Мисията на организацията е възможна благодаре-
ние на подкрепата на всеки. За нас е изключително  
важно да сме напълно прозрачни и всеки да знае  
къде и за какво се инвестират средствата от  
неговите дарения. Затова, платформата дава  
достъп до дашборд     с различни финансови параме-
три и информация, с цел да постигнем пълна проз- 
рачност.

 
 
Ако и ти се припознаваш в нашата мисия:

 
Вярваме, че като член на Тук-Там Клуб,    си най-добрият посланик на нашата кауза пред света!  
Нека заедно продължим да развиваме тази силна общност и достигнем до повече хора. Имаш приятели,  
които се припознават в нашата кауза и мисия? Разкажи им за нас, за нашите инициативи и ги покани да 
станат наши съмишленици в Тук-Там Клуб. Благодарим ти!

С ОБЩНОСТТА НА ТУК-ТАМ КЛУБ ЗАЕДНО ГРАДИМ
ПО-ЯРКО БЪДЕЩЕ В БЪЛГАРИЯ.

„Тук-Там подкрепя  
млади хора да следват 
мечтите си!“ 
 

Добрин Янев

„Образованието и 
опитът в чужбина носят 
стойност за България!“ 
 

Румен Цолов

Присъедини се и ти!
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https://bit.ly/3RptBSy
https://bit.ly/3RiPxyK
https://bit.ly/3RptBSy
https://bit.ly/3RptBSy


Networking събития - заповядай да се запознаем и  
покани съмишленици 

         Общо събрание (23 февруари)      Нетуъркинг среща (19 април)               Среща на ТТ Клуб + Приятел (25 май)
 

Ако нашите събития     ти харесват, заповядай и на:
 
ДИАЛОЗИ е съвместна организирана с Американския университет в България (АУБ) серия от дискусии на 
различни важни теми. Целта ни е чрез обмен на опит, генериране на  идеи и обсъждане на политики и добри 
практики, заедно да допринесем за развитието и положителната промяна в България. 

 » До сега успяхме да реализираме 3 издания на ДИАЛОЗИ като засегнахме теми като “Днешните  
Будители”, “Финансовата грамотност и защо е важно тя да бъде възпитана от ранна детска възраст”, 
както и темата за образованието и уменията на новото време.

 » ДИАЛОЗИ е прекрасна възможност да се вдъхновиш и почерпиш знание от панелна дискусия на  
интересни лектори, да се запознаеш с дейността на Тук-Там и разбира се да се насладиш на приятен  
нетуъркинг сред съмишленици след събитието. Очакваме те на следващото издание на ДИАЛОЗИ  
през есента! Ще има изненади.
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https://bit.ly/3yjVMcD


Присъедини се в Алумни Клубовете!
Нашите US и UK Алумни Клубове се развиват стремглаво нагоре. 

1007 членове 1041 членове

Клубовете на завършилите висше образование в САЩ и Обединеното кралство са общности, създадени през 
2018 и 2019 от Тук-Там с подкрепата на Американското и Британското посолство в България.
 

US & UK Alumni Clubs продължаваме да:
 » създадваме нови професионални и приятелски контакти
 » участваме в нетуъркинг срещи и дискусии
 » се включваме в доброволчески инициативи и да развиваме нови хобита
 » помагаме на бъдещи алумни с нашите знания и опит чрез Buddy
 » участваме в спортни активности

До сега през 2022 Алумни клубовете организираха общо 11 събития, 4 от които с фокус върху професионалното 
развитие на членовете.

Като част от традициите и на двата клуба са ежегодните срещи с участието на посланиците от Американ-
ското и Британското посолство в България. Радостни сме да споделим, че в първата половина на годината, 
запазихме традицията и в средата на месец май, заедно с общността на UK Alumni, проведохме годишната 
среща на клуба с участието на британския посланик д-р Роб Диксън.

Всички предстоящи събития на общностите в Тук-Там, можеш да намериш на едно място в платформата 
- ще се радваме да те видим на следващата среща!

 
 

Ако и ти искаш да намериш мястото си сред съмишленици с подобен опит, образование и интереси,  
да развиваш общността и да допринaсяш за каузата да направим заедно България едно още по-добро място, 
вземи най-доброто от двата свята като се присъединиш: 

Присъедини се към  
US Alumni Club

Присъедини се към  
UK Alumni Club7

https://bit.ly/3yLMKH1
https://bit.ly/3OPEjzQ
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Тук-Там Кошер 2022 идва!
 

Много се радваме, че Кошер и тази година ще жужи от  
възможности. Датата е 16-ти септември в Интер Експо Център, 
град София, и онлайн по целия свят.

И тази година, програмата на Кошер е обещаваща - девет  
интерактивни зони, невероятни лектори и компании, топ иновации  
и бизнеси. Мотивирай се с успешни истории на българиот цял 
свят, находчиви изобретатели и най-важното, срещни съмиш-
леници в общността.

Запази място на tuk-tam.bg/hive!

Ще се видим на 16-ти!
 
 

 

Тук-Там Buddy стартира в beta версия!
 
В края на юни стартирахме beta версия на Тук-Там  
Buddy     - платформата за взаимопомощ, чрез която  
всички могат да намерят съдействие и  
подкрепа от други хора в общността на Тук-Там! 

В beta стартираме с малка група участници и  
с фокус върху Образование. Ще свързваме хора,  
които планират образованието си и търсят  
съвети в тази насока, с хора от общността на 
Тук-Там, които могат да споделят своя опит с  
университети, специалности и студентския  
живот като цяло. Buddy позволява на участниците 
да се свързват, да си поставят цели и заедно да 
ги изпълняват - с насоки, но и без формална намеса 
от нас. 

Ще сме благодарни, ако споделите с младежи около 
вас: https://forms.gle/1o1UgkDxthpK8esz9

Планираме още тази есен да дадем официален 
старт на Buddy! Очаквай повече информация скоро.

КАКВО ДА ОЧАКВАШ?
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https://bit.ly/3ymW9TL
https://bit.ly/3yI9qYD
https://bit.ly/3yI9qYD
https://bit.ly/3nKtWkU


Нека погледнем и цифрите след  
първото шестмесечие 

В Тук-Там вярваме в пълната прозрачност. Винаги може да видите финансовите резултати 
на организацията за последните 3 години в дашборда ни,      но ето тези за първото  
шестмесечие на 2022.

Финансовата картинка е позитивна, но това е малко подвеждащо - големите ни приходи 
са в първите 6 месеца (Фонд спонсорства, Гала коктейл, ранна регистрация на фирми за 
Кошер, а и имахме голямо еднокранто дарение от 50,000 лв), докато сериозните ни разходи 
тепърва предстоят (Кошер, увеличените заплати на фона на по-големия екип, повече  
маркетинг). 

Засега очакваме да приключим 2022 с ~90,000лв оперативна загуба, така че имаме да наваксваме приходи. 
Може да ни помогнете като поканите повече хора да станат месечни дарители ☺

Приходи януари - юни 2022     Разходи януари - юни 2022

Професионални събития   172 048    Заплати   174 822

Кариерен портал    42 552    Платформа     51 041
  

Спонсорство фирми     11 000    Проекти и събития    31 519

Спонсорство организации   13 000    Маркетинг     12 219

Тук-Там Клуб месечни дарения    45 201    Офис      16 592

Еднократни дарения    105 414    Админ      12 838  

Разни        8 749     

Оперативни приходи  397 964    Оперативни разходи  299 031

Стипендии компании    30 000    

Стипендии хора      25 319    Стипендии    70 392

Общо приходи   453 282       Общо разходи                 369 423
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https://bit.ly/3RepoAY


Благодарим ви!
 
Благодарим на всеки един наш съмишленик - заедно правим бъдещето по-ярко!

Благодарим на всички компании и спонсори, които дариха специализирани стипендии, и ни помагат да  
реализираме Фонд „Иди, учи и се върни‘‘ и Тук-Там Кошер! 

Специализирани стипендии за Фонд „Иди, учи и се върни“

Спонсори на Фонд „Иди, учи и се върни“ Спонсори на Фонд „Иди, учи и се върни“  
Генерални спонсори Тук-Там Кошер

Спонсор на Фонд „Иди, учи и се върни“  
Златен спонсор Тук-Там Кошер

Специализирана стипендия за  
магистратура в Обединеното кралство 

Генерални HR партньори Бизнес спонсори Тук-Там Кошер

Медийни партньори

Златени спонсори Тук-Там Кошер Домакин Тук-Там Кошер

Специализирана стипендия за  
Фонд „Иди, учи и се върни“   

Бизнес спонсор Тук-Там Кошер



https://bit.ly/3P42aw5
https://bit.ly/3bTLw3w
https://bit.ly/3uvJmgW
https://bit.ly/3P42B9H
https://bit.ly/3OPAzhJ
https://tuk-tam.bg
mailto:mailto:hey%40tuk-tam.bg?subject=

