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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, вдъхновя-
ващи 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



За мен е огромна чест да ви представя работата и успехи-
те, които всички ние постигнахме в сдружението през по-
следните 6 месеца. В началото на годината се обединихме 
от вярата, че промяната тук зависи от нас и може да я 
постигнем, черпейки опит и от там. Нашият стремеж е 
да бъдем най-активната организация за хора с
опит зад граница, вярващи в страната си.

През февруари проведохме социологическо проучване, 
което показа, че българите в чужбина поддържат актив-
на връзка с родината, приятелите и семейството си, а 
само 15% от българите искат да емигрират от страната 
за постоянно. През март станахме на 7 години и официално 
влязохме в първи клас като осъществихме съвместно с Българ-
ски кариерен форум единствените по рода си кариерни форуми 
за българи в чужбина през март и април. Гордеем се, че успяхме да 
срещнем 40 български работодатели с над 600 българи в Германия и 
Англия и им предоставихме възможности за реализация обратно в родината.

С радост споделям, че все по-активно започнахме да работим с бизнеса, академичната 
общност и институциите. Проведохме събитие за българите в Италия в сътрудничест-
во с Уникредит Булбанк, подпомогнахме намирането на кадри с опит в чужбина за Метро-
политън Хотел София, Рообар, Каменица и други компании. Съвместно с American University 
in Bulgaria & TriplePro работихме със 100 студенти по казуси, свързани със стратегическо 
развитие и маркетинг. Включихме се в инициативата Образование 2030.
Междувременно организирахме редица събития, както в София и Пловдив, така и чрез по-
сланиците ни в чужбина. Намерихме и още поддръжници и активни членове, като в послед-
ната ни добровоческа кампания кандидатстваха над 55 души от България и чужбина. С 
много работа, вдъхновение и ентусиазъм осъществихме смислени и ползотворни събития 
и проекти по България и света!

От началото на юли месец към екипа се присъединиха Юлия Георгиева, която е новият 
супергерой на сдружението, и Марина Вълкова, нашият маркетинг гуру. С тяхна и ваша 
помощ сме готови да покоряваме още върхове и да бъдем по-полезни на българите с опит 
зад граница в придобиването на опит в чужбина, в предоставянето на информация за 
възможностите в България, в поддържането на връзката с България от чужбина, в намира-
нето на работа и социална среда обратно в родината и в мотивирането и подкрепата 
на избора да бъдем тук.

Благодаря ви от сърце, че сме заедно!

ПИСМО ОТ СУПЕРГЕРОЯ

МИЛА НАТУДОВА
Супергерой на Тук-Там (юни 2013-юни 2015)
Член на Управителния Съвет на Тук-Там



ХОРАТА В ТУК-ТАМ

ЕЛИЦА ТОМОВА 
ПРОЕКТЕН МЕНИДЖЪР, ЕКИП “СЪБИТИЯ”

РАЛИЦА МИТРЕВА
ДОБРОВОЛЕЦ, “КАРИЕРА В 
БЪЛГАРИЯ. ЗАЩО НЕ?

Елица придобива бакалавърска степен Маркетинг и Ме-
ниджмънт в City University of Seattle и магистърска степен 
Комуникации и Бранд Мениджмънт от НБУ, България. При-
тежава над 5 години опит в областта на маркетинг 
комуникациите и събитийния мениджмънт. По време на 
магистърската си програма печели пълна стипендия 
с проект към фондация „Отворено общество“, а през 
2014 е сред финалистите в национален конкурс на Бъл-
гарска търговско-промишлена палата. Тук- Там я моти-
вира и й дава удовлетворението, че е свършила нещо, 
което е било цел за нея, но и полезно за някой друг.

Ралица Митрева е завършила Финанси във ВУЗФ и Упра-
вление на иновациите в СУ. В момента работи в сфе-
рата на дигиталния маркетинг за един от най-голе-
мите онлайн магазини в България. През последните три 

години активно участва в организирането на „Карие-
ра в България. Защо не?.” Харесва й цялата емоция по-

край осъществяването на голям форум, при това с кауза. 
Много я вдъхновяват предизвикателствата, които екипът 

всяка година преодолява, за да изпълни високите си цели.



БОЯН МИХАЙЛОВ
ПОСЛАНИК В КОПЕНХАГЕН

ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА
МЕНИДЖЪР ПРОЕКТИ

МАРИНА ВЪЛКОВА
КОМУНИКАЦИОНЕН ГУРУ

Завършвa бакалавър по Софтуерно инженерство в СУ 
и магистратура по Компютърни науки в Копенхаген-
ския университет. В момента работи като софту-
ерен архитект в датски пенсионен фонд. От повече 
от 3 години е част от Тук-Там и посланик на сдруже-
нието в Копенхаген, където организира различни съ-

бития и инициативи за българите в Дания. Станал е 
част от Тук-Там заради мотивираните и активни хора, 

които се опитват да променят нещата към по-добро. 
Чрез посланическата дейност на „Тук-Там“ среща много 

интересни хора и развива своите личностни качества.

Юлия Георгиева завършва Руска филология и магистрату-
ра „Език. Култура. Превод“ в СУ, но с допълнителен семес-
тър в Универитета в Гент, Белгия. Докато учи, има въз-
можността да живее в няколко държави и да участва в 
обмени в 3 университета. След стаж във Финландия се 
запознава с една от най-добрите образователни систе-
ми в света. Това я мотивира да стане учител на „Заедно 
в час” и да се включи активно в техни проекти. Избира Тук-
Там, защото вярва в младите хора с опит навън и в потен-
циала им да подобряват средата си.

Марина Вълкова завършва Финанси в УНСС, след което за-
писва магистратура, свързана с реклама в НБУ. По време 
на следването си участва в различни обучения и стажове 
в и извън България. Опитът й в неправителствения сек-
тор и припознаването на каузата на Тук-Там я мотивира 
да се включва като доброволец на „Кариера в България. 
Защо не?” през последните 3 години. Марина вярва, че точ-
но организации като Тук-Там могат да бъдат двигател на 
промяна и иска да е част от това.



ДАРЕНИЯ
През първите шест месеца на 
2015 Тук-Там получи 2,295лв даре-
ния от 10 човека. Благодарим за 
вярата в нас и подкрепата на:

Боян Михайлов, Бойко Благоев, 
Георги Пенчев, Гергана Николова,
Давид Димитров, Иван Велев,
Мариела Вачева, Димчо Димитров, 
Станил Ереев и Христо Петров.

БЛАГОДАРИМ И НА ICN.BG, 
КОИТО НИ ПРЕДОСТАВЯТ БЕЗПЛАТЕН 
ХОСТИНГ ЗА ВСИЧКИ НАШИ САЙТОВЕ!
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Интересна статистика
Януари – Юни 2015

Нови EDU интервюта: 115
Събития в България: 10
Събития в чужбина: 11
Доброволци по екипи: 80+



ПРОЕКТИТЕ В ТУК-ТАМ

През пролетта се проведе третото издание 
на BG Careers Fair в Лондон и първото му издание 
във Франкфурт. BG Careers Fair е единствено-
то по рода си българско кариерно изложение 
в чужбина, което цели да изгради стабилна 
и дългосрочна комуникация между родния биз-
нес и българските общества в чужбина. Съ-
битието е съвместна инициатива на Тук-Там 
и сдружение „Български Кариерен Форум“.

На 7 март и 18 април 2015г. представители на 
над 40 български компании от различни сфери пъ-
туваха от България до Лондон и Франкфурт, за да 
се срещнат с над 600 талантливи българи, желае-
щи да научат повече за възможностите за развитие, 
които ги очакват у дома.

Профилът на участниците беше разнообразен 
– както студенти, така и млади професионали-
сти, натрупали опит в чужбина в различни сфери. 
Най-желаната сфера на развитие и на двете ло-
кации тази година е бизнес и консултантски ус-
луги с над 30% интерес от страна на регистири-
ралите се, следвана от банкиране и ИТ с над 20%.
Интерес от страна на кандидатите има и към 
позиции, свързани с публичния сектор, маркетинг 
и реклама, човешки ресурси и авиация. Работода-
телите отчитат силен интерес на кандидатите 
не само към възможностите за стаж и работа, но и 
към сектора, развитието на индустрията и самата 
дейност на компанията.

Обратната връзка от изложителите е изключително пози-
тивна и всички работодатели заявяват желанието си за 
участие в следващите издания, както и намерението си да 
се свържат със средно от 5 до 10 кандидата за интервю.

BG CAREEERS FAIR



Тази година беше организирана кампания за набиране на 
нови посланици на Тук-Там. След провеждане на доста ин-
тервюта и преглеждане на много кандидатури екипът се 

сдоби с нови мотивирани хора – посланици и доброволци, 
които вече организираха събития в градовете си.

Проектът „Посланици на Тук–Там“ е насочен към бълга-
рите, които живеят в други страни, но искат да попу-
ляризират и подобрят имиджа на България. Целта е съз-
даване на благоприятна социална среда за българите в 

чужбина.

ПОСЛАНИЦИ НА ТУК–ТАМ

Посланиците на Тук-Там организират събития от различен 
характер за българските общности в градовете, където 
живеят, като характерът им зависи от повода, мяс-
тото и интересите на общността. Така тази про-
лет в Манчестър, Ню Йорк, Абърдийн и Копенхаген 
бяха проведени различни събития по повод 24 май, 
пъб срещи, летни барбекюта, пикник и други не-
туъркинг срещи. Така не само се поддържа бъл-
гарският дух, но и се създава социална среда 
от хора, които имат намерение да се върнат 
някой ден.

Организирайки тези събития, посланиците 
придобиват безценен опит - работят пряко 
с институции и различни организации, раз-
виват своите лидерски, организационни и 
комуникационни умения, а също така 
получават контакти за своето про-
фесионално и личностно развитие 
в България и по света.



ПРОЕКТИТЕ В ТУК-ТАМ

СЪБИТИЯ

ИДЕЙНИК

Проект Събития цели да се подпомогне развитието на социал-
ната среда, адаптация и ориентирането на завърналите се в 
България. От началото на годината са проведени общо 13 
събития, от които две издания на “Рецепти за успех“ с 
Ханс Бруке (Изп. Директор на БНП Париба) и с Асен Ва-
силев (съвместно със „Заедно в час“), три обучения 
(Вечер на коучинга, Дигитален маркетинг и LinkedIn) 
и няколко нетуъркинг срещи в София и Пловдив. 
През март отпразнувахме седмия рожден ден на 
Тук-Там, а през май участвахме на форума „Карие-
ра с кауза“. На всяко от събитията са присъст-
вали между 60 и 100 човека.

ИДЕЙНИК е проект за интерактивно състезание, което ще 
предостави казуси по обществено значими теми и ще 
търси най- добрите идеи за тяхното разрешаване.
Казусите са разделени в няколко категории: Образование, 
Социална сфера/Гражданско общество, Околна среда, 
Градска среда, Предприемачество, Култура/Изкуство, 
Здравеопазване. Целта е да се ангажират активни бъл-
гари в страната и чужбина със ставащото тук, като им 
се предостави възможността да работят с ментори от 
избраната сфера. Състезанието стартира тази есен, а 
най- добрите идеи ще бъдат подкрепени за тяхната реали-
зация.



ФОРУМ „КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ. ЗАЩО НЕ?”

EDU – ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

За последните 7 години форумът „Кариера в България“ се превър-
на в платформа, която предоставя все повече възможности 
за кариерна реализация и социална адаптация в България 
на млади българи с образование и/или опит в чужбина.

Заради огромния си принос, както в обществен, така 
и в бизнес план, форумът двукратно е награждаван за 
Бизнес събитие на годината. На миналогодишното изда-
ние над 1200 българи от 47 държави се срещнаха с над 60 
компании-изложители, а в семинарната програма взеха 
участие повече от 30 лектора. Предстои осмият форум 
„Кариера в България. Защо не?“, който ще се проведе на 10 
септември 2015 г. в Интер Експо Център, София. Форумът е 
съвместна инициатива на сдружение Тук-Там и фондация „Иден-
тичност за България“.

Целта на EDU проекта е да сподели от първа ръка полезна и 
практична информация за водещи университети и специ-
алности в чужбина, за да ориентира учениците и канди-
дат-студентите в избора им на висше образование.

Към момента на сайта на проекта edu.tuk-tam.bg има 
публикувани 433 интервюта с български студенти в 
чужбина, където те споделят предизвикателствата и 
хубавите страни на университетите, в които учат, а 
през април тази година организирахме Вечер на висшето 
образование в Австрия и Германия, което бе посетено от 
над 300 ученика и над 25 ментора.



Свържете се с нас!

www.tuk-tam.bg 
hey@tuk-tam.bg 

www.facebook.com/tuktam


