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Драги читатели,
Дигиталният свят може да бъде объркващо място. Затова в този брой на месечния ни
бюлетин ще ви запознаем с хора и инициативи, чиято мисия е да разкриват възможностите
и предизвикателствата, породени от цифровите технологии. Независимо дали подготвят
младите за перспективни IT кариери, гарантират безопасността на децата ни онлайн или
способстват участието на гражданите в управлението на страната – от работата им печели
цялото общество.
Научавайте първи за последните новости около Фондацията и нейната общност от
съмишленици, като се абонирате за бюлетина ни.

По-вещи в интернет

Задругата на фактите обединен фронт срещу
дезинформацията

„Ще е облачно, без кюфтета“
– рецепта за новини на детски
език

С Коалицията за медийна грамотност,
малки и големи сърфират интернет
по-безопасно.

Сайтът за новини „Вижте!“ отваря света на
възрастните за най-малките
любопитковци.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Цифровата класна стая

Дигитализация не значи повече стоене пред екрана
Вече 15 години Център за творческо обучение помага на педагозите да преодолеят страха
си от новите технологии.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Носители на промяна

Да си програмираш по-добро
бъдеще с „Враца софтуер
общество“

Мило дневниче, искам да
променя света! Започвам още
днес.

„Обществото“ променя човешки съдби и
катализира трансформацията на
Северозападна България.

С Тийноватор, тийнейджъри разрешават
някои от най-наболелите проблеми на
обществото ни.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Дигитална демокрация

Гражданските организации са новите пазители на кибер
пространството
Българският център за нестопанско право работи за повишаване на дигиталната култура на
институции и граждани за по-активно участие в обществения живот.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Не изпускайте!
До днес в полунощ приемаме предложения в конкурса за финансиране на проекти за
развитие на селски туризъм в Северна България. Побързайте!

Абонирайте се
Ще научавате за нови възможности преди всички, като се абонирате за този бюлетин и ни
последвате във Facebook, Instagram и LinkedIn.

С най-сърдечни пожелания,
Вашите приятели от Фондация „Америка за България“

Разпространете доброто
Ако харесвате нашите истории, моля, споделете ги с приятели и колеги и нека
заедно разпространяваме добро. Благодарим!
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