Отчет за дейността през
2015г
... в снимки

с подкрепата на
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Мисия на ВСО: Създаване на ИТ-общество във Враца, което чрез качествено образование
дава възможност на врачани да работят предизвикателна и добре платена професия в
родния си град.
От 2021г нататък 50 човека годишно започват работа в софтуерната индустрия във Враца.

Проведени безплатни 9-месечни обучения по програмиране с 60 човека,
разделени в 4 групи. Участниците включват ученици в гимназия, работещи и
безработни. (още)
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8 наши курсиста работят като програмисти във Враца за 2 софтуерни компании

Изграден ИТ център – зала предоставена от Община Враца и оборудвана от фирма
Адеко България, 21.02.2015г (още)
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Открита паралелка Системен програмист в ПТГ „Н. Й. Вапцаров” от септември 2015г
(още)

Детска академия Телерик – стартира с 2 групи по 15 деца 4-5 клас в СОУ „Никола
Войводов” от октомври 2015г (още)
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Организирахме Седмица на програмирането-Враца 2015: Двудневни лекции
и практически занимания в ИТ сферата. 250 участника, 20 лектора, 13
модула, 10-11 октомври 2015г (още)
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Организирахме Лов на съкровища Враца - 100 участника, разделени в екипи
по 3 до 5 човека, 09.05.2015г (още)

С група от 10 ученика посетихме HackConf 2015, 19-20 септ 2015г (още)
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Проведени пет 10-седмични курса Първи стъпки в програмирането с JavaScript в 3
различни училища във Враца: СОУ „Козма Тричков”, ПГ „Димитраки Хаджитошин”,
СОУ „Никола Войводов”, февруари-май 2015г (още)

Провеждаме курс по прогрмиране и роботика за деца 5-7 клас, целогодишно

7

Помогнахме за организирането на Предизвикателство за социална промяна във
Враца, по инициатива на Фабрика за идеи, септември 2015г (още)

Получихме специална награда от Министерство на труда и социалната
политика в конкурса им за социални иновации, 18.12.2015г (още)
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Организирахме 4 лекции с гост-лектори: Николай Мирев, SEO експерт във FOS; Жюстин
Томс, ABC Design and Communication и Емил А. Георгиев, адвокат; Веселин Диков,
програмист в Google; Радослав Георгиев, основател на Хакбългария (още)

Текущи предизвикателства:
 След завършване на курсовете курсистите имат нужда от 3-6 месеца стаж, за да са
напълно подготвени за започване на работа в софтуерна фирма.
 Липса на опитни програмисти, които да ръководят екип от младши програмисти
завършили курсовете.
Цели за 2016г:






Провеждане на нова 9-месечна обучителна програма с 60 човека
Лицензиране като Център за професионално обучение
Привличане на поне още 2 софтуерни компании във Враца
Организиране на 3 големи събития: Седмица на програмирането, Лов на
съкровища и Хакатон
Спомагане за привличане на добри практики в образованието във Враца:
o Привличане на учители на Заедно в час в град Враца и региона
o Организиране на ABLE mentor-Враца
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Благодарим на местните ни партньори: Община Враца, Областна администрация
Враца, РИО-Враца, Дом на науката и техниката, Младежки дом Враца, Регионална
библиотека „Христо Ботев”
Местните гимназии: ПМГ „Акад. Иван Ценов”, ПТГ „Н. Й. Вапцаров”, СОУ „Никола
Войводов”, СОУ „Козма Тричков”, ЕГ „Йоан Екзарх”, СОУ „Христо Ботев”, ПГ
„Димитраки Хаджитошин”
И на партньорите ни от софтуерни академии в България: Академия Телерик,
Хакбългария, Софтуни, Аз мога тук и сега, StartUP Factory-Русе, Уебрика-Плевен,
Мехатроника-Габрово
Както и на всички хора и организации, които помагат за нашата мисия!

От екипът на Враца софтуер общество
school@vratsasoftware.com
http://school.vratsasoftware.com
Фейсбук: Vratsa Software

10

