


Какво е ТОМ?
Tikkun Olam Makers (TOM) е разпространено международно движение, 
което използва постиженията на модерния дизайн и технология в 
помощ на хора със специални нужди. 

Tikkun Olam идва от иврит и означава „да поправиш света“. Това е и 

нашата цел – да създадем креативни решения, които да подобрят 

живота и улеснят ежедневието на хора със затруднения.

ТОМ Global поставя началото си в Израел. Първият MakeAThon се 

провежда в Назарет. Постепенно ТОМ MakeAThon достига до различни 

точки от света като Сау Пауло (Бразилия), Тел Авив (Израел), Сан 

Франциско  (САЩ) и Тефен (Израел). Предстоят събития във 

Вашингтон, Мелбърн (Австралия) и Виетнам – първото по рода си 

MakeAThon събитие в Азия с подкрепата на Обединените нации.

. 



Кой стои зад проекта?
ТОМ България поставя началото си от доброволци. Те са професионалисти в различни сфери, запленени от идеята 

на MakeAThon, с желание да използват своите познания и умения, за да сътворят промяна в своята общност. 

Проектът е представляван от фондация “Култура Аними”. 

Фондация “Култура Аними” е неправителствена организация, учредена през 2003 година от студенти-

хуманитаристи, вече утвърдени професионалисти, която за времето на своето съществуване има завиден опит в 

реализирането на проекти в различни сфери на културата – мениджмънт, образование, музейно дело, провеждане 

на различни изследвания, подкрепа и сътрудничество с експерти от областта на театъра, киното и други визуални 

изкуства. Фондацията участва в множество международни проекти и програми с широка мрежа от сътрудничества в 

сферата на културата в цялата страна.



Поли Захариева се занимава с 
организацията на различни международни  
събития, конференции, изложби и обучения 
вече 
9 години. Обича да се чувства полезна и да 
намира начини да осъществява “трудни” 
неща.

Кръстьо Ламбев е психолог по професия, 
филмов и телевизионен продуцент, създател 
на “Консепт Студио”. Има дългогодишен опит в 
организирането на културни и социални 
проекти.

Силвия Бехар е графичен дизайнер и 
артист с дългогодишен опит в различни 
сфери на дизайна. Занимава се с 
керамика и импро театър. 

Нина Пехливанова е учила филмова и 
телевизионна режисура, а в момента 
специализира „Артмениджмънт“. 
Работи във филмови продукции и има 
опит в различни социлани проекти 
свързани с Червен кръст и 
документалното кино.

Радостина Минина е професионалист в 

сферата на видео продукцията и 

постпродукцията с дългогодишен опит като 

копирайтър, сценарист и изпълнителен 

продуцент. Магистър по философия и 

психология, докторант в БАН. 

Кой стои зад проекта?

 

Вихър Лилов има дългогодишен опит в 
провеждането на комуникационни 
кампании в България и чужбина.

Момчил Алексиев е дипломант на 
холандската филмова академия и основател 
на VR Lab BG. 
Има дългогодишен опит в създаването на 
филми и театрални сценографии.



Кой може да се включи?
ТОМ Global подпомага организацията на годишен тридневен маратон за 
изобретения (MakeAThon), който събира на едно място инженери, 
дизайнери, производители и представители на хората със специални 
нужди.
Предизвикателството е 72 часов маратон, в който отборите намират 
технологично решение на препятствия в ежедневието на нуждаещите 
се. Всеки екип има 72 часа да намери приложимо решение чрез 
инструменти за бързо генериране на прототипи като: лазерен нож, 3D 
принтери или традиционни подходи като шиене, заваряване и 
дървообработка. 
Кой може да участва?
Участниците сформират екипи от дизайнери, инженери, предприемачи 
и любители откриватели. Ментори, запознати с нуждите на хората в 
неравностойно положение, участват активно в концепцията на 
разработваните проекти. Всеки отбор на ТОМ България се състои от 
максимум 6 човека, което включва:

• Представител на хора със специални потребности (може да е човек, 
който живее с хора със специал ни нужди, специалист, които работи 
с такива хора, или друг представител, запознат с техните 
специфични нужди);

• Опитни промишлени дизайнери, инженери и/или техници;
• Студенти.

Участниците разполагат с материална база, оборудвана за целите. 
Комисия от експерти оценява потенциала на предложените решения. 



Защо ТОМ България?
За да се фокусираме върху добрите практики и 
възможностите, които технологиите ни предоставят. 
По този начин ще поставим България на световната 
карта от MakeAThon събития. Това изгражда добър 
имидж на страната и допринася за популяризирането 
на създадените прототипи и на хората, които ги 
създават.



Някои от изобретенията, 
създадени по време на ТОМ?
• Ким се ражда без ръце и често изпитва затруднения да достига до 

предмети, които не са в непосредствена близост до нея. 
Изобретението, което разработват с екипа й по време на ТОМ, и 
позвплява да бъде по-независима и повишава мобилността й. 

• Диана е на три години и живее в Калгари. Този екип от доброволци 
успя да проектира количка, която, подобно на ски, се пързаля и 
позволява на Диана да преминава по снега в безопасност.



Някои от изобретенията, 
създадени по време на ТОМ?
•Често пъти хората със специални нужди не могат да се 
включат в повечето забавления на другите около тях. Екип на 
ТОМ обединява усилията си, за да могат и те да се 
наслаждават на екстремни спортове, като каране на кайт 
сърф. 

•Сефи е напълно неподвижен от врата надолу. При участието 
му в предизвикателството на ТОМ с екипа си създават 
устройство, което обръща страниците на книгите, за да може 
да чете. 

• Често пъти хората, които ползват патерици, не могат да 
извършват повече от една дейност едновременно. Този екип 
създава патерици, които помагат на използващите ги да 
приемат и провеждат своите разговори без да им се налага да 
спират. 



Благодарим Ви!

Ако  имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите на 
tom.makers.bulgaria@gmail.com


