Фондация за гражданско образование “МОСТ България”
е нестопанска организация, която работи за по-успешно и удовлетворяващо професионално и кариерно развитие на хората от всички
възрасти, по-добра връзка между образованието и работата.
Началото
Организацията беше създадена с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество към швейцарското министерство на външните работи в рамките на проект “Синдикално
обучение, пазар на труда и социален диалог”, който продължи от
1998 до 2007г. През последните години на проекта (2006-2007) Фондация за гражданско образование “МОСТ България” беше управляващ и координиращ орган за България, като наследи тази роля от
“КОМП’АКТ Партньор за проекти” ООД, чийто екип продължи да работи във фондацията.
Регистрации
 Фондация за гражданско образование “МОСТ България” е регистрирана на 25.10.2005г. от Софийски градски съд като юридическо
лице с нестопанска цел;
 Вписана е в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна дейност под
№ 20051221016.
Нашето разбиране за човека и труда
Ние вярваме, че трудът е най-доброто средство за достоен живот и
социална интеграция на хората, които притежават дори малка способност да работят, включително за хората с увреждания, за тези,
които никога не са работили или отдавна са изпаднали от пазара на
труда. Трудът, извършван при справедливи, безопасни и здравословни условия, осигурява не само доходи, но дава на хората чувство за
сигурност, повече социални контакти, по-висок статус, възможност да
използват и развиват своите способности и компетентност, да се чувстват полезни и значими, помага им да съхранят своето психично и
физическо здраве.
Убедени сме, че всеки човек има в себе си потенциал, за да се справи със своите проблеми, че носи в себе си отговорите на важните
житейски въпроси. Според нашето разбиране, всеки човек е способен да учи и да се променя през целия си живот и по този начин да
се адаптира към променящите се условия. И за да намери положителните сили в себе си, да изгради необходимите умения, често е
необходима само малка подкрепа отвън.

Мисия
Нашата мисия е да работим за постигане на по-ефективни и едновременно с това по хуманни трудови отношения и по-справедлив пазар на труда чрез формиране на гражданско поведение в духа на
демократичните ценности, засилване на съзнанието за лична отговорност и взаимна обвързаност, стимулиране на инициативността,
комплексното мислене, комуникацията и съвместните действия.
Цели
 Подпомагане на личностното и професионалното развитие на децата, юношите и възрастните, и утвърждаване на ученето през целия живот за постигане на по-добра трудова реализация, достоен и
пълноценен живот за повече хора, социална интеграция на уязвимите групи в обществото;
 Увеличаване на трудовата заетост, подобряване на достъпа до
пазара на труда, повишаване на ефективността в трудовите организации като условие за подобряване на качеството на живот и намаляване на бедността;
 Мобилизиране на гражданския потенциал за решаване на обществените проблеми и подобряване на сътрудничеството между обществените, академичните и частните организации със сходни на
Фондацията цели в страната и чужбина.
Целеви групи
 ученици и техните родители;
 отпаднали и необхванати от образователната система деца и юноши;
 студенти;
 работещи;
 безработни (регистрирани или не в Бюрото по труда), включително
от групите в неравностойно положение на пазара на труда: младежи,
жени, възрастни, хора с увреждания, социално слаби, роми и др.;
 организации /работодатели: стопански и нестопански организации,
държавни и общински институции.
Екип
Фондация за гражданско образование “МОСТ България” има малък
екип за управление на организацията и широка мрежа от над 40 специалисти и преподаватели за формиране на временни екипи за работа по различни проекти и услуги.
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