
 

 

Издание 2, юни 2018 г.    www.digital-girls.eu 
 

Дигитални момичета: Започнете пътуването към 
дигиталното си бъдеще! 
 
Проектът „Дигитални момичета” има за цел да вдъхнови и мотивира момичета и 
млади жени да направят кариера в областта на дигиталните технологии. 
Партньори от 5 европейски държави (Холандия, България, Чехия, Гърция и 
Ирландия) и европейската мрежа Euroreso обединиха усилията си, за да 
разработят инструменти и да организират събития, които да насърчават младите 
жени да изберат най-подходящата за тях дигитална професия. 

 

 
 

Онлайн платформа  
 
На  www.digital-girls.eu може да намерите допълнителна информация за: 
 

 Пътеводител на ролевите модели в дигиталната галактика: 
вдъхновяващи истории и филми за млади жени, работещи в дигиталния 
сектор 

 Карти на дигиталните професии, предоставящи конкретни стъпки за 
реализация в дигиталния сектор – необходими умения, образование, 
обучение, комуникация, работа в мрежа и т.н.  

08 Fall 08 Fall 

http://www.digital-girls.eu/


 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази 

публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от 

Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на 

съдържащата се в нея информация. 

 

 
Какво следва… 
  
Дни на вдъхновението 
През септември 2018 г., всички партньори ще организират Дни на вдъхновението 
в своите страни, за да демонстрират резултатите от проекта и да говорят за 
възможностите за кариера в дигиталния сектор. Ще бъдат представени жените 
ролеви модели, които взеха участие в проекта – или на живо, или чрез заснетите 
филми. Програмата ще включва възможност за обмен на опит, включително и 
насоки за стаж в сектора. 
 

Запазете дата: 14 септември 2018 г. 
На 14 септември 2018 г. в страницата на проекта във Facebook 
www.facebook.com/digitalgirlsproject/ ще се проведе сесия на живо във всички 
партньорски страни.  
Присъединете се към нас! 

 

Заключителна конференция 
На заключителната конференция пред заинтересовани лица ще бъде представен 
проектът и резултатите от него. Събитието ще включва както презентации по 
основните аспекти на проекта,  така и „контактни” сесии, където реалните 
участници в проекта ще могат да споделят опита и впечатленията си от 
проектните продукти с нови потенциални потребители. 
Заключителната конференция ще се проведе на 16 ноември 2018 г. Точното място 
и време очаквайте скоро! 
 
Проектът се изпълнява в периода 1 декември 2016 г. – 30 ноември 2018 г. 
 

Проектни партньори: 

Dona Daria (NL) – координатор, Pressure Line (NL), Inthecity (NL), KU TU (BG), 
K.A.N.E. (GR), Aklub (CZ), Smashing Times (IR), EURORESO (IT). 
 

За повече информация за проекта, моля свържете се с: 

КУ ТУ ЕООД: office@kutu-bg.eu, 02 / 981 61 43    
 

http://www.facebook.com/digitalgirlsproject/
mailto:office@kutu-bg.eu

