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Проведохме 9-месечен курс по 
програмиране с 19 участници и дори 

започнахме нов с 18 други.

                             Обучения по ПРОГРАМИРАНЕ



  Дигитален маркетинг 

За четвърти път проведохме 
курс по дигитален 

маркетинг във Враца. 
Имахме 43-ма кандидати, 
от които 21 започнаха курса. 



През пролетта стартирахме за 
първи път 4-месечен курс по 

сОФТУЕРНО ТЕСТВАНЕ. 
Кандидатите бяха 49, от 

които стартираха 29. 

                            Курс по Софтуерно тестване



  MindHub Школа

Продължаваме партньорството с 
MindHub за обучения на деца от 6 до 11 

г. Тази година събрахме 5 редовни
 групи и една за 2-седмична лятна 

академия



Продължаваме партньорството си 
Училищна Телерик Академия и през 

учебната ‘21/’22 г, като от октомври се 
сформираха 5 групи във Враца

Инициативи, в 
които участвахме



Включихме се в нов проект - “Еко Шампиони” 
В рамките на проекта ще създадем 
иновативна образователна 
програма за деца на възраст 13-19 
години, с която да повишим 
ангажираността им с проблемите, 
касаещи опазването на околната 
среда и климатичните промени. 



“Еко Шампиони”

Програмата ще се изпълнява в София, Хасково и Враца, а учениците, 
стъпвайки на научни подходи и под менторството на български учени, 
ще търсят решения на местни екологични проблеми. Техните решения ще 
представяме на училищно, общинско и национално ниво в поредица от 
научни фестивали. 
Научете повече тук

https://eco-champions.eu/?fbclid=IwAR1dD0fdcmU4GAyQsG_yK2Ky15sMkhAezsgRtW8M8gIHXC0EhzusmW6Kd1E


“Да отворим кръга”

Включихме се в програмата на Reach 
for Change и ING “Да отворим 
кръга”, като Враца софтуер общество е 
един от двамата финалисти в 
пилотното й издание.

https://openthecircle.bg/finalists-scaling-readiness-2021/?fbclid=IwAR2gOwn9L0YqxnIDdOPB7J0Ukfgw1PKlr_oI3y79v5opLRS0ESmjvMA6n5U
https://openthecircle.bg/finalists-scaling-readiness-2021/?fbclid=IwAR2gOwn9L0YqxnIDdOPB7J0Ukfgw1PKlr_oI3y79v5opLRS0ESmjvMA6n5U


Гнездото Coworking
Гнездото Coworking 
продължава да работи, въпреки 
усложнената от covid-19 
обстановка. През изминалата 
година в мрежата на Гнездото 
се включиха 3 фирми и 15 
фрийлансъри.
Заповядайте при нас! 

https://www.facebook.com/TheNestVratsa
https://nestcoworking.bg/pricing-the-nest/#contact-form


60 от нашите курсисти 
работят в ИТ сферата, 
като 40 от тях са във Враца.

Софтуерна индустрия във Враца



❖  9 преминаха успешно цялостния курс по програмиране

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

❖  29 човека започнаха курса по софтуерно тестване и 11 го 
завършиха успешно

Резултати



Резултати
❖7 човека завършиха успешно курса по дигитален маркетинг

❖40 от нашите курсисти работят в ИТ сферата във Враца

❖81 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 ментори -> на наши курсисти, дългосрочно

❖Гости на Гнездото Coworking space -> ден 1 е безплатен

Призив



Фондация “Америка за България”, Училищна Телерик Академия, 

Фондация Промяната, Община Враца, Фондация “работилница за 

граждански инициативи” и Вола Софтуер!

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

❖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

