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От есента започнахме нов 10-
месечен курс по 

програмиране с 33 участници 
в 2 групи и дори стартирахме 

кампанията за догодина 
(ВИЖ)

                             Обучения по ПРОГРАМИРАНЕ

https://vratsasoftware.com/train-devs


За трети път проведохме курс 
по дигитален маркетинг във 

Враца. Имахме 27 
кандидати, от които 22 

започнаха курса. (още) 
През тази година успяхме да 

увеличим броят на 
лекторите в курса.   Дигитален маркетинг 

http://school.vratsasoftware.com/digital-marketing/


През пролетта стартирахме за 
първи път 6-месечен курс по 

графичен и уеб дизайн. 
Кандидатите бяха 57 , от 

които успешно стартираха 27 
(ВИЖ)

                             Дизайн курс

https://vratsasoftware.com/design


  MindHub ШколаПродължаваме партньорството 
с MindHub за обучения на деца 

от 6 до 11 г. Тази година 
събрахме  5
 групи (още)

https://mindhub.bg/


Продължаваме партньорството си 
Училищна Телерик Академия и през 

учебната ‘20/’21г, която вече има 7 
групи във Враца(още)

Инициативи, в 
които участвахме

https://www.telerikacademy.com/school


За пета  поредна година организираме HackVratsa. Този път на тема “ИзЦЕЛяване - решения 
по време на криза”. Имаше 10 отбора с 30 участници. За победителите бяха осигурени парични 

награди. (още)

Нашите събития

http://hack.vratsa.net/


КОНКУРС “Графичните символи на Враца”
Участие взеха 15 проекта, а интересни награди очакваха първите три места (ОЩЕ) 

https://www.facebook.com/events/2714900678762347/?active_tab=discussion


Благотворителна ИЗЛОЖба “Графичните символи на Враца”
Събраните средства са 300лв, които дарихме  на школата по изкуства към Младежки Дом - Враца (ОЩЕ) 

https://www.facebook.com/events/3493333564094532/?active_tab=discussion


Създадохме инициативи за 
безплатни кратки 

курсове/уебинари в ИТ сферата 
в които се включиха 4 

лектора, утвърдени в света на 
дигиталните професии. 

                             КОВИД-19 кратки курсове



КОВИД-19 ДОБРИ ПРАКТИКИ

Осъществихме кампания с цел помощ на учителите в 
адаптирането им към преподаване в електронна следа. 

Създадохме добри практики с три училища от Враца и Мездра и 
също създадохме група “Помощ за онлайн обучение”

https://www.facebook.com/groups/638104150343762


Създадохме кампания в 
помощ на местния бизнес 

като привлякохме 
доброволци, които да 
предадат опита си на 

записалите се фирми с 
което целим да съживим 

икономиката в града (ВИЖ)

Ковид-19 Лаптопаджии в помощ на бизнеса

https://www.facebook.com/vratsasoftware/photos/a.339516646188081/1729153120557753/?type=3&eid=ARC3pG-6cOyZTIGjI4yb5phIAW00NmbiXQAvEZqTyanRXHSt--LCPMUlBNvDYdYPsL411KVVOgBAEe8A&__xts__[0]=68.ARAQaZkSEVQSMWy247sxEVYZLgoB-oZRV8E6fwW9N0XxQoQ4oJ6Ads7HfEdgE5R00Kb1qvPfzctZA3gleDZlX75WNSQOmAXO0H0DeDyxj_oRCXbqZPtZmznaxtPp37ALuN2wpNgw3AgvkNPtEuHT-G-cayIn9jkoZmUTGjAQg_9q1bzkF5NISeFX9C9pLeqheQDLMAzWT_szbO9OaQKfvuDASfXZ2Bx0llgZfKcZw3aSTipRf9EFbsMGi8V7hTe-0Yc3Sa5ikgZh4-msia2bNPK0rq3rwKjbDPHSi7Xjo8jXAWYi5S94s_rmqDKlri2DwiVbLyPEjrsTrM5M-KXlVm5kMg


50 от нашите курсисти 
работят в ИТ сферата, 
като 30 от тях са във Враца.

Софтуерна индустрия във Враца



❖44 участници в 2 събития във Враца

❖  16 преминаха успешно цялостния курс по програмиране

❖  33 човека започнаха в новия сезон на 9-месечните курсове 
по програмиране

Резултати



Резултати
❖22 човека започнаха курса по дигитален маркетинг, 9 от 

тях завършиха успешно 

❖30 човека от нашите курсове работят в ИТ сферата във Враца

❖136 ученици се обучават на различни ИТ умения, чрез 
партньорствата ни с Академия Телерик и Майндхъб 



Имаме нужда от помощ за нашите:

❖ Гост лектори -> заповядайте за уикенд при нас

❖ Java/PHP ментори -> на наши курсисти, дългосрочно

❖Гости на Гнездото Co-working space -> ден 1 е безплатен

Призив



Фондация “Америка за България”, Училищна Телерик Академия, 

Фондация Промяната, Община Враца, Фондация “работилница за 

граждански инициативи”, Ти и Lidl за по-добър живот!

Както и на всички хора и организации, които помагат за нашата 

мисия!

Благодарим на основните ни партньори



❖Местните партньори - Младежки Дом - Враца, РБ “Христо Ботев”, Рим

❖Доброволците - Всички ментори и доброволци в HackVratsa2020 , Конкурс и 

благотворителна изложба”Графичните символи на Враца”

❖Местните училища - ППМГ “Акад. Иван Ценов”, ПТГ "Н. Й. Вапцаров", ПЕГ"Йоан Екзарх", 

СУ “Христо Ботев”, СУ “Н. Войводов”, СУ “Иван Вазов” гр. Мездра

Радваме се, че през годината работихме пълноценно с:



От екипа на Враца софтуер общество

school@vratsasoftware.com 
school.vratsasoftware.com 

fb.com/VratsaSoftware

mailto:school@vratsasoftware.com
https://school.vratsasoftware.com/
http://fb.com/vratsasoftware

