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Открихме първото споделено 
работно пространство в 

Северозападна България с 
капацитет 25 работни места 
- Гнездото co-working. (още)

Споделено пространство

https://www.facebook.com/TheNestVratsa


От есента започнахме нов 9-
месечен курс по 
програмиране с 52 

участници в 3 групи.

                             Обучения



За втори път проведохме курс 
по дигитален маркетинг във 

Враца. Имахме 37 
кандидати, от които 26 

започнаха курса. (още)

  Дигитален маркетинг Курс

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


  MindHub ШколаПродължаваме партньорството 
с MindHub за обучения на деца 

от 6 до 11 г. Вече имаме 4 
групи (още)

https://mindhub.bg/


  ИТ+ акадеимя

За първи път проведохме лятна 
лидерска академия ИТ+ с 20 

участници. Подкрепена от 
Обществения борд на Телус 

(Още)

https://web2.telusinternational.com/telus-international-community-board/proekti


За четвърта поредна година организираме HackVratsa. Този път - тема “Екология”. Имаше 
10 отбора с 32 участници. За победителите имаше интересни награди. (още)

Нашите събития

http://hack.vratsa.net/


Лов на съкровище
С “Тиймко”, проведохме “Лов на съкровище” 
за 5-та поредна година. Включиха се 126 души, 

а темата бе “Игра на тронове”



CodeWeek Враца 2019 беше с изцяло нов формат. Посетихме 450 ученици от 8 
училища. На самото събитие в първия ден имахме конференция с 8 вдъхновяващи лектори и 70 

посетители. А на втория ден - състезание в 5 категории с много награди (още)

https://codeweek.vratsasoftware.com


на 8-9 юни В Rails Girls Vratsa, участваха 13 момичета. Събитието беше 
инициирано и организирано от Ади и Криси, наши алумни (още)

http://railsgirls.com/vratsa


За първи път се проведе Tech4Young - Събитие организирано от участници в лятната 
ИТ+ лидерска академия. (още)

https://www.facebook.com/tech4young


Разширяваме партньорството си 
Училищна Телерик Академия и през 
учебната ‘19/’20г, която вече има 10 

групи във Враца(още)

Инициативи, в 
които участвахме

https://www.telerikacademy.com/school


Увод в роботиката

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

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

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


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

Софтуерна индустрия във Враца



Тази година откри офис във 
Враца дигитална агенция 
Evol.bg, управлявана от 

Ивайло Йорданов, лектор в 
нашите курсове по ДМ.

Софтуерна индустрия във Враца



❖241 участници в 4 събития във Враца

❖  11 преминаха успешно цялостния курс по програмиране

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

Резултати



Резултати
❖26 човека започнаха курса по дигитален маркетинг, 16 от 

тях завършиха успешно 

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

❖262 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

Призив



Благодарим на основните ни партньори: 

Фондация “Америка за България”, Училищна Телерик 
академия, 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, move.bg, Заедно в час, Тийноватор, 
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”, СУ “Н. Войводов”



От екипа на Враца софтуер общество

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

fb.com/VratsaSoftware
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