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От есента започнахме нов 
безплатен 9-месечен 
курс по програмиране.

Имахме 111 кандидати, а 71 
от тях започват обучение.

                             Обучения



Проведохме за първи път курс 
по дигитален маркетинг във 

Враца. Имахме 50 
кандидата, от които 26 

започнаха курса, а 11 от тях 
го завършиха успешно. (още)

  Дигитален маркетинг Курс

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


  MindHub Школа

Тази есен стартирахме 
партньорство с MindHub -  
обучения за деца 6-11 г. 
Започнахме с 33 деца, а 

Доротея, която завърши нашия 
курс, води занятията (още)

https://mindhub.bg/


26 деца между 3 и 8 клас в 
две групи се обучават в 

CoderDojo работилниците. 
Ментори са успешни 

курсисти от софтуерната ни 
академия.

CoderDojo работилници



Организирани събития
За трета поредна година организираме HackVratsa. Този път - тема “Космос”. От 13 отбора с общо 

41 участника, първите три отбора си тръгнаха с парични награди, а два от отборите бяха поканени да 
доразвият проектите си в лабораториите на програмата „Космически предизвикателства“. (още)

Нашите събития

http://hack.vratsa.net/


Лов на съкровище

С доброволци от “Ученически общински съвет” 

Враца, проведохме “Лов на съкровище” за 4-та 
поредна година. Включиха се 85 души, а темата 

бе “Долната земя”. (още)

http://hunt.vratsa.net/


Над 170 участника и 25 лектора посетиха CodeWeek Враца 2018: двудневни лекции и 
практически занимания в ИТ сферата, разделени в 17 модула (още)

http://codeweek.vratsa.net/


В Rails Girls Vratsa, събитие, което вдъхновява момичета да се занимават с ИТ, 
участваха 25 момичета. Събитието беше инициирано и организирано от Ади и Криси, наши 

алумни (още)

http://railsgirls.com/vratsa


Разширяваме партньорството си - ППМГ “Акад. 
Иван Ценов”, СУ “Козма Тричков” и СУ “Христо 

Ботев”, вече имат извънкласни групи по 

алгоритмично програмиране, 
водени от нашия курсист Димитър 

Господинов (още)

Инициативи, в 
които участвахме

http://telerik-kids.com/kids-academy


СофтУни организираха безплатен курс 
по „Основи на програмирането“ във 
Враца. Курсът се проведе в ИТ центъра 

от Волен, който преди това е 
посещавал нашите курсове.

Softuniada 2018 &
SoftUni Курс във Враца



Увод в роботиката

Това лято бяхме партньор на Регионална библиотека 
„Христо Ботев“ – Враца, в проектa им „Техно Либ – мини 

технологичен център в библиотеката“. 57 тинейджъра 
преминаха обучение по „Увод в роботиката“. (още)

http://www.glbulgaria.bg/bg/node/33261


40 от нашите курсисти 
работят в ИТ сферата, 
като 21 от тях са във Враца.

Софтуерна индустрия във Враца



Награди

Получихме признание в 16-то 
издание на наградите на в. 24 

часа  “Достойните 
българи” (още)

https://www.24chasa.bg/novini/article/6766537


Награди

Бяхме отличени с “Наградата 
на Враца” в Категория 

“Образование”



❖327 участника в 4 събития във Враца

❖  52 човека в курсовете ни по програмиране, а 11 минаха 
успешно цялостния курс

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

Резултати



Резултати
❖26 човека започнаха курса по дигитален маркетинг, 11 от тях го 

завършиха успешно 

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

❖233 човека се обучават на различни ИТ умения, чрез 
партньорствата ни с Академия Телерик, Майндхъб и Софтуни



Имаме нужда от помощ за нашите:

❖ coworking space Враца -> идеи, контакти, ресурси

❖ Гост лектори -> заповядайте за уикенд при нас

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

Призив



Благодарим на основните ни партньори: 

Фондация “Америка за България”, Фондация Промяната, 
Община Враца!

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



Радваме се, че през годината работихме пълноценно с:
• Местните партньори: РУО, Младежки дом, РБ “Христо Ботев”, ТПП, РИМ, 
Младежки център, Ученически Общински съвет Враца

• Националните партньори: Майндхъб, Академия Телерик, move.bg, Софтуерен 
университет, Хак България, ДНК, Заедно в час, НМД, ABLE, eskills for jobs

• Доброволците: Аделина и Кристина, всички ментори и доброволци в 
CoderDojo и HackVratsa, лекторите и доброволците на CodeWeek Враца

• Местните училища: ППМГ “Акад. Иван Ценов”, ПТГ “Н. Й. Вапцаров”, ПЕГ “Йоан 
Екзарх”, СУ “Козма Тричков”, СУ “Христо Ботев”



От екипа на Враца софтуер общество

school@vratsasoftware.com 
http://school.vratsasoftware.com 

fb.com/VratsaSoftware
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