
                                                                                                       

Уважаеми ученици/студенти,

Сдружение  „Асоциация  за  международно  обществено  развитие“  /АМОР/  има
удоволствието да Ви представи Проект  “Академия дигитален предприемач – София”, който
се  изпълнява  с  финансовата  подкрепа  на  Столична  община  - Програма  „Европа“  2021 от
Сдружение "Асоциация за международно обществено развитие, в партньорство с  Национална
финансово-стопанска гимназия и Професионална гимназия по дизайн “Елисавета Вазова”. В
рамките на проекта, като асоцииран партньор се явява и РУО – София град, които допринасят
със  своята  административна  подкрепа  за  разпространението  възможностите  по  проекта,
свързани със засилването на предприемаческия потенциал в младите хора от Столична община.

В тази връзка, в рамките на информационната кампания по проекта, споделяме с Вас
кратка  Анкетна  карта  (https://forms.gle/KMi8X4hvUZSUVzM98)  ,  която  ще  послужи  за
регистрацията и подбор на участници. Също така ще получите достъп до Дигитална платформа,
в  която  са  събрани  няколко  ключови  обучителни  модула,  във  формата  на  кратки  и
образователни видеолекции. 

Обучителните модули по проекта включват видеолекции по:
• Гражданско образование - моите силни и слаби страни;
• Бизнес и финансов план, бизнес стратегия;
• Дигитален маркетинг и търговски стратегии за малък и среден бизнес; 
• Workshop - създаване на учебно-тренировъчна фирма;
• Дигитално Предприемачество;
• Емоционална интелигентност;
• Интернет на нещата;
• Комуникация и креативност;
• Роботика;
• Изкуствен интелект.
След приключване на тестването на платформата (запознаване с видео лекциите) ще

бъдете поканени на  Онлайн среща с  екипа от лектори за  допълнително разяснение за  това,
какво е стартъп, как да го реализирате и т.н. (Workshop startup). Лекторите ще отговарят на
Вашите въпроси. 

След като участниците преминете и през този модул, ще бъдете разпределени на малки
екипи и за всеки екип ще се симулира ролева игра - тренировъчен модел на разработване на
бизнес план за стартиращ бизнес и на всяка група ще се предостави пакет с помощни материали
и чеклист за стартиране на фирмената идентичност и дейности. Когато всяка група е готова с
изработката на своите презентации за стартъп/бизнес, ще имат възможност да изпратят своите
материали на експертите по проекта. 
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След  като  всички  групи  изпратят  своите  материали  –  жури,  съставено  от  външни
експерти от BESCO - Българската стартъп асоциация и екипа по управление на проекта ще
оцени и излъчи най-добре справилите се.
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