Резюме на Програмата Panda Labs
Panda Labs („панда“ - от символа на WWF и „лабс“ - от лаборатории) е глобална иновационна
програма и платформа за решаване на някои от най-неотложните проблеми в света в
сътрудничество с влиятелни партньори. В България програмата се въвежда за първа година
с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.
Фокус на програмата в нашата страна и основните действащи лица са младежите (между 15
и 25 години), които ще работят в отбори, за да предложат иновативни подходи по въпроси,
свързани с глобални климатични и социални предизвикателства, най-често екологични и
свързани със следните теми: Бъдещето на отпадъците, Бъдещето на храната и Бъдещето на
мобилността. Младежите-участници в програмата (около 240 през първата година) ще бъдат
подкрепени и предизвикани от представители на бизнеса, науката и неправителствения
сектор в България, вкл. и от start-up средите, като в същото време ще бъдат подкрепяни от
ментори от различни области. Събитията ще са разделени на 3 тематични семестъра, като
във всеки от тях ще има по 1 или 2 хакатона с последващ Master class за отборите с най-добри
идеи. Събитията ще се проведат през 2021 г. и първото ще е през февруари месец (онлайн),
а следващите се надяваме да се проведат на живо в София и в Русе.
В част от събитията, които наричаме хакатони, младежите ще преминат през обучения, които
могат до голяма степен да формират бъдещия им професионален профил – от една страна
ще упражняват STEM-умения за бъдещето, а от друга – ще развиват ценни социални умения
на база социално-емоционално учене като работа в екип и представяне и застъпване за
идеите си. Отборите, които представят най-добрите идеи, ще получат шанса да участват в
следващия етап от събития – Мастъркласове. Мастъркласовете по различните теми са
едноседмични интензивни събития, които ще дадат възможност на участниците да учат и
работят в модерни лабораторни условия рамо до рамо с професионалисти от различни сфери
на бизнеса, както и с научни експерти и с представители на вече стъпили успешно на пазара
стартиращи компании.
Отборите, които доразвият най-приложимите решения, ще получат подкрепата на WWF
България и на Фондация „Америка за България“ и ще могат да създадат свой собствен стартъп с първоначално финансиране за иновативната си идея.
Като друга амбициозна цел сме си заложили да съдействаме на младежите-участници в
Panda Labs да получат възможност за практически стаж или дори възможност за работа в
някои от компаниите, които ще се включат в програмата. Всички участници ще влязат в онлайн
Panda Hub, където ще продължат да получават съдействие от екипа на WWF България и на
менторите и лекторите в Panda Labs.
Вярваме, че учениците и студентите, които участват в програмата Panda Labs, ще получат
шанс за усвояване на умения и знания, каквито не биха могли да получат другаде и които ще
ги направят успешни, конкурентноспособни и ангажирани с бъдещето на страната ни млади
хора.
Първият етап за кадидатстване в програмата ще започне през м. декември 2020 г., а през
учебната 2020/2021 година ще има общо 3 процедури за набиране на участници.
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