Проекти на Фондация за гражданско образование „МОСТ България”
Бъдеще за всяко дете: Да не търсим извинения, да търсим решения (2014-2015)
Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива - www.socialachievement.org
Цели: 1) По-добро образование за децата и младежите от ромски и/или социално слаби емейства и по-висока пригодност за активна трудова заетост (конкурентноспособност на пазара на труда), което е предпоставка за тяхното
по-успешно трудово интегриране след приключване на образованието им и по-добро качество на живота им.
2) Насърчаване и подкрепа за учителите на тези ученици за постигане на по-голяма ефективност на образователния процес и осигуряване на възможности за добри постижения на децата от семейства с нисък социално-икономически статус и/или с недостатъчен капацитет да им оказват педагогическа помощ в къщи.
Дейности: 1) Разработване от учителите в 89 Основно училище в гр.София на проекти за малки грантове, насочени
към засилване на мотивацията за учене и подобряване на учебните резултати на техните ученици. 2) Изпълнение
на проектите на учителите в 89 ОУ: а) Въвеждане в редовните учебни часове на нови обучителни методи (видеоуроци, учебен софтуер, интерактивни и игрови методи) и закупуване на учебни помагала, които да засилят интереса и
да повишат разбирането на учебния материал от учениците. б) Рарзаботване на помощни материали за домашна
работа, които да бъдат разбираеми и интересни за учениците. в) Въвеждане на точкова система за допълнително
стимулиране на учениците с най-добри оценки от контролните работи, най-малко отсъствия и с редовно подготвени
домашни чрез малки предметни награди и посещения на кино и други интересни за тях места. г) Допълване на задължителното обучение с подходящи извънкласни дейности, насочени към подобряване на учебните резултати и
способността на децата да прилагат училищните знания на практика. д) Срещи с учениците и родителите им, разработване на индивидуален план за развитие на всеки ученик (за развиване на заложбите, преодоляване на обучителните затруднения, наваксване на изоставането в учебния материал, завършване на съответния клас и др.) е) Запознаване на родителите с учебния процес и обучение как да помагат на децата си. ж) Организиране на тържества с
участието на родители за представяне на учебните резултати и награждаване на учениците с най-добри постижения
(в края на І срок и в края на учебната година). з) Срещи и съвместни дейности с образовани младежи-доброволци от
ромски и други етноси («приятели на класа»), които да бъдат модел за учениците и да ги мотивират за учене и професионално развитие. и) Допълнително обучение за наваксване на учебния материал от изостаналите (повтарящите) ученици. к) Обучение на учениците от VІІ и VІІІ кл. в самостоятелна форма за явяване на изпитните сесии и
осигуряване на възможност да ползват учебници от библиотеката на 89 ОУ. 3) Работа на логопед с учениците с
езиково-говорни нарушения в 89 ОУ. 4) Дейности в помощ на избора на професия и гимназия за учениците от VІ до
VІІІ клас на 89 ОУ чрез: а) Посещения на професионални гимназии за запознаване на място с условията, пътя до
там, специалностите, възможностите за работа, процедурата за прием. б) Посещения на учениците във фирми и
предприятия в района за запознаване с трудовия свят. в) Подготовка и предоставяне на учениците от VІІ и VІІІ клас
на кратка практическа информация за гимназиите в гр.София. 5) Покрепа за бившите ученици на 89 ОУ, които продължават образованието си в ІХ, Х и ХІ клас, от учител-наставник в гимназията, който чрез срещи и контакти с учениците да им окаже съдействие за успешно адаптиране към новата среда (далече от дома им), към новите по-високи учебни изисквания и да съдейства за превенция на различни форми на рисково поведение. 6) Дейности за публичност и разпространение на резултатите: а) Подготвяне на дипляна за информиране на родителите и учениците за
проекта и за мотивирането им за включване в проектните дейности. б) Разработване на брошура, в която в края на
проекта ще бъдат представени и анализирани резултатите от проекта; тя ще бъде разпространена безплатно сред
всички желаещи. в) Организиране на заключителен семинар за професионалисти (членове на екипа, представители
на партньорските организиции, гости от други училища, институции и НПО, работещи за образователната интеграция на ромските деца) за представяне на постигнатите резултати, успехите и неуспехите, научените уроци. Ще бъдат наградени учителите от 89 ОУ с най-добри постижения.
Планирани резултати: Оказана подкрепа на 230 ученици от І до VІІІ и техните семейства, и на 25 ученици от ІХ до
ХІ клас; повишаване с 10% на оценките на учениците от ІІ до VІІІ клас спрямо предишната учебна година; намаляване на повтарящите класа ученици с 10%; увеличаване с 10% на успешно завършилите VІІ и VІІІ клас в самостоятелна форма ученици; 95% от завършилите VІІІ клас продължили образованието си в гимназия; 80% от учениците от
ІХ-ХІ клас продължили в по-горен клас и др.
Роля на Фондация за гражданско образование “МОСТ България”: водеща организация.
Партньори: 89 Основно училище „Д-р Христо Стамболски” – гр.София и Столична община - район Искър.

Стипендиантска програма за ученици в гимназиална степен (учебна 2014-2015г.)
Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива - www.socialachievement.org
Цели: Подпомагане на ученици в неравностойно положение, мотивирани да завършат средно образование.
Дейности и планирани резултати: Закупуване на учебници, учебни помагала и карти за градския транспорт на
15 ученици от ІХ, Х и ХІ клас, обучаващи се в гимназии в гр.София.
Роля на Фондация за гражданско образование “МОСТ България”: водеща организация.

Стипендиантска програма за ученици в гимназиална степен (учебна 2013-2014г.)
Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива - www.socialachievement.org
Цели: Подпомагане на ученици в неравностойно положение, мотивирани да завършат средно образование.
Дейности и постигнати резултати: Закупуване на учебници, учебни помагала и карти за градския транспорт на
10 ученици от VІІІ, ІХ и Х клас, обучаващи се в гимназии в гр.София.
Роля на Фондация за гражданско образование “МОСТ България”: водеща организация.

Опознай днес, за да успееш утре! (Тийнейджъри опознават трудовия свят) (2013)
Източник на финансиране: Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” – Национална
програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании”, Тема „Младите
хора на пазара на труда”.
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Цели: Подготовка на ученици от ІХ до ХІІ клас от общообразователните училища в столичния район Искър за подобра бъдеща трудова реализация и по-добро качество на живот чрез повишаване на знанията им за реалната
трудова среда, засилване на мотивацията им за личностно и професионално развитие, подобряване на взаимодействието между младите хора, работодателите, училищата, местната власт и НПО на местно ниво за насърчаване и подпомагане на качеството на младежката заетост.
Постигнати резултати: 1) 3-дневни посещения на 27 ученици във фирми, предшествани от подбор и подготвителен семинар, по време на които младите хора ще се запознаят с дейността на съответната фирма, с трудовите задачи на различни позиции, с изискванията на работодателите към кандидатите за работа и към работещите и др.
2) Организиране и подготовка от екип от ученици на „Празник на професиите”, на който присъстваха 145 ученици от
ІХ до ХІІ клас от трите СОУ в район Искър, на който младежите представиха подготвените от тях информационни
материали за стажа си. Като гости бяха поканени 24 специалисти от сферата на бизнеса и експерти от институции
(училища, Център за кариерно ориентиране - София, местна администрация и др.). 3) Съхранение и разширяване
на информацията – беше разработена брошура (на хартия и в електронна форма) и сайт за стажуване на ученици
от СОУ. Информацията е със свободен достъп за ползване от всички желаещи по време и след приключване на
проекта.
Роля на Фондация за гражданско образование “МОСТ България”: водеща организация.
Партньори: 68 Средно общообразователно училище „Академик Никола Обрешков” – гр.София и Столична община район Искър.

Стипендиантска програма за ученици в гимназиална степен (учебна 2012-2013г.)
Източник на финансиране: Фондация Америка за България - www.americaforbulgaria.org „Фонд за стипендии за
ученици в средни училища”
Цели: Подпомагане на ученици в неравностойно положение, мотивирани да завършат средно образование.
Дейности и постигнати резултати: Закупуване на учебници, учебни помагала и карти за градския транспорт на
5 ученици от ІХ клас, обучаващи се в гимназии в гр.София.
Роля на Фондация за гражданско образование “МОСТ България”: водеща организация.

Искам да имам професия, за да живея по-добре (2012-2013)
Източник на финансиране: Фондация Америка за България - www.americaforbulgaria.org
Дейности: Подкрепа на ученици от VІІ и VІІІ клас от ромски и социално слаби семейства от гр.София, район Искър,
за успешно завършване на основно образование и продължаване в гимназиална степен за придобиване на професия чрез: 1) Професионално ориентиране на учениците и техните семейства за избор на подходяща професия и на
подходяща гимназия, оценка на потенциала на семейството и мотивиране на семейството да окаже подкрепа на
своето дете за продължаване на образванието му; 2) Допълнителни уроци за повишаване на успеха и наваксване
на пропуснатия учебен материал, за да могат учениците да кандидатстват в избраната гимназия; 3) Консултации с
психолог на юношите и семействата, които имат емоционални и психологически проблеми, затрудняващи професионалното развитие на юношата; 4) Техническа помощ за кандидатстване и записване в гимназията; 5) Осигуряване
на наставници на юношите по местоживеене и в гимназията, които да осъществяват контакт с тях, за да поддържат
мотивацията им за учене и да им помагат да се справят с възникнали трудности в процеса на обучение; 6) Осигуряване на материална помощ на социално слабите ученици за обучение в гимназиалния курс – закупуване на учебници, учебни помагала и карти за градския транспорт от Фонда за стипендии за ученици в средни училища на ФАБ .
Постигнати резултати: Оказана подкрепа на 83 ученици от VІІ и VІІІ клас и техните семейства; увеличение със
100% на броя на успешно завършилите основно образование в сравнение с предишната учебна година; 90% от завършилите VІІІ клас продължили обучението си в гимназия; 5 от учениците, записани за обучение в ІХ клас през
уче.2012-2013г. получили стипендия за закупуване на учебници, учебни помагала и карта за градския транспорт.
Роля на Фондация за гражданско образование “МОСТ България”: водеща организация.
Партньори: 89 Основно училище „Д-р Христо Стамболски” – гр.София и Столична община - район Искър.

Пътуващ социален микробус (2010-2012)
Източник на финансиране: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема BG 051PO001-5.2.06
„Социални услуги за социално включване”.
Дейности: предоставяне на мобилни социални услуги в домашна среда за подобряване качеството на живот на
семейства в риск от малките населени места в община Тунджа, които включват консултиране на деца и родители,
обучение за развиване на родителски умения, обучение на децата за развиване на социални и творчески умения,
рехабилитация и обучение на деца със СОП, комунално-битови услуги, организиране на семейни празненства и
благотворителни кампании; обучение и супервизия на екипа и др.
Постигнати резултати: предоставени комплексни социални услуги на 50 семейства в риск със 70 деца в риск.
Роля на Фондация за гражданско образование “МОСТ България”: партньор по проекта, участващ в управлението на
проекта и провеждащ обучението на екипа.
Партньори: Сдружение “Център за образователни програми и социални инициативи” /ЦОПСИ/ (водеща организация), община Тунджа.

Чуйте моята история, вижте моите мечти (2010-2011)
Източник на финансиране: Институт “Отворено общество”.
Дейности: ателие за деца и юноши в риск от столичния район Искър с различни проблеми: социално слаби, от
ромски произход, с обучителни затруднения, с много отсъствия от училище, извършители на противообществени
прояви (кражби, побои, увреждане на имущество), жертви на агресия и др.; работата на ателието е насочена към
формиране на социални умения и положителна самооценка, към засилване на мотивацията за себеразвитие и
способността за себеутвърждаване чрез конструктивни и социално приемливи дейности; обучение и супервизия на
екип от специалисти за работа в ателието.
Постигнати резултати: 60 деца и юноши в риск на възраст между 8 и 18 години, ученици от ІІІ до VІІІ клас или
непосещаващи училище от Столична община - район Искър взели участи в ателие “Чуйте моята история, вижте
моите мечти”; подготвени 5 специалисти с квалификация и опит в обучението и психо-социалната работа с деца в
риск и 12 студенти-доброволци за водещи на ателието; реализиран модел за по-добра социална интеграция на
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деца и юноши в ученическа възраст, които са в риск от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено,
интелектуално и социално развитие и оказване на подкрепа на родители, непритежаващи достатъчно финансов,
емоционален и образователен капацитет, за да се грижат в достатъчна степен за своите деца.
Роля на Фондация за гражданско образование “МОСТ България”: партньор по проекта, участващ в управлението на
проекта и предоставящ методическа помощ и оборудване за провеждане на ателието.
Партньори: Център за психосоциална подкрепа (водеща организация), Столична община - район Искър.

Юношите – по-информирани и по-активни за успешна трудова реализация (2010)
Източник на финансиране: Национален център „Европейски младежки програми и инициативи" – Програма за
младежки дейности 2008-2010.
Дейности: разработване на наръчник за професионално ориентиране на юноши, който запознава младежите с
професионалното развитие на човека и необходимите условия за добър избор на професия, степените на образование и видовете професии, състоянието и перспективите на пазара на труда, документите за кандидатстване за
работа и др.; организиране на празник на професиите за юношите от столичния район Искър; информационнорекламни дейности.
Постигнати резултати: издаден Наръчник за професионално ориентиране на тийнейджъри „Всичко, което искаш
да знаеш за избора на професия и започването на работа” на хартия и в pdf формат, разпространен сред младежи и
специалисти; проведен национален конкурс за младежи от 14 до 19 год. за подготвяне на презентация „Разкажи за
една професия”, организиран "Ден на професиите", в който взеха участие 193 юноши от VІІ до ХІІ кл. от 5 общообразователни училища в ж.к.Дружба, работодатели от 4 големи фирми от различни браншове (Happy Bar&Grill - ресторантьорство, Линднер България - строителство, Интертекс 2000 - производство на трикотажни облекла и Асо Пирели
- охранителна дейност); експерти от Бюро по труда "Изток" - филиал Студентски труд, Младежка мрежа на КТ Подкрепа, доц.Богданова от Факултета по педагогика от Софийски университет; певицата Ивелина Колаксъзова. Като
гости участваха учители и специалисти от общинската администрация на СО - район Искър. В подготовката и
провеждането на събитието участваха студенти от Софийски университет, специалност "Социални дейности",
профил "Трудова заетост" и ученици от район "Искър".
Роля на Фондация за гражданско образование “МОСТ България”: водеща организация.
Партньор: Столична община - район Искър.

Алтернативни социални услуги за малки деца (2009-2010)
Източник на финансиране: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема BG051PO001-5.2.03 „За
по-добро бъдеще на децата”.
Дейности: Изграждане и обзавеждане на защитени пространства за деца с увреждания в Дом за медико-социални
грижи за деца в гр.Ямбол, провеждане на семинари за квалификация и супервизия на персонала, актуализиране и
изпълнение на Индивидуалните планове за грижи, работа с деца в защитените пространства, обучение на децата за
развитие на социални и творчески умения, организиране на празненства за децата от ДМСГД, консултации и
обучение за развитие на родителски умения, създаване и разпространение на информационни продукти,
провеждане на заключителна конференция изграждане на мрежа за партньорство между институциите, местната
власт и НПО, създаване на Клуб за родители, отглеждащи децата си без партньор и др.
Постигнати резултати: предоставени 75 индивидуални и 24 комплексни терапевтични, образователни и
обучителни програми за социална рехабилитация и интеграция за децата настанени в ДМСГД, проведени 12
семинара за обучение на 45 човека от персонала на ДМСГД, 15 настоящи или бъдещи родители на деца от ДМСГД,
получили консултации и обучение, разработено практическо ръководство и др.
Роля на Фондация за гражданско образование “МОСТ България”: партньор по проекта, участващ в управлението на
проекта и провеждащ обучението за повишаване квалификацията на персонала на ДМСГД.
Партньори: Сдружение “Център за образователни програми и социални инициативи” /ЦОПСИ/ (водеща организация), община Ямбол, ДМСГД-Ямбол.

Изграждане на партньорства за редуциране на противообществените прояви, извършвани от деца и юноши (2007-2008)
Източник на финансиране: ФАР-Развитие на гражданското общество BG2004.
Дейности: психологическо и професионално консултиране на ученици и родители от училища в гр.София, семинарна програма за родители, професионалисти и ученици; разработване на местни стратегии за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в 3 общински района на гр.София; провеждане на кръгли маси
и публични дискусии, отпечатване на сборник с материали по темата.
Постигнати резултати (планирани): над 150 професионалисти, 350 деца и юноши, и 200 родители взели участие
в дейностите по проекта.
Роля на Фондация за гражданско образование “МОСТ България”: асоцииран партньор по проекта, предоставящ
методическа помощ във връзка с професионалното консултиране на ученици и родители, планирането на дейности
относно превенцията на отпадане от училище и разработването на местни стратегии за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Партньори: Център за психосоциална подкрепа (водеща организация), 163 ОУ, 93 СОУ, 44 СОУ, Столична община райони Искър, Слатина и Подуене, Фондация “Бъдеще плюс”.

Да отгледаш детето си сам (2007)
Източник на финансиране: Асоциация “Родители”, Фонд за подкрепа на иновативни инициативи.
Дейности: изграждане на мрежа за партньорство между институциите, местната власт и НПО, създаване на Клуб за
родители, отглеждащи децата си без партньор, в който да се дискутират актуални и важни за тях теми; психологическо и професионално консултиране на деца и семейства, изработване на филм, отразяващ добрите практики и
трудностите в процеса на работа.
Постигнати резултати: над 120 родители взели участие в 10 тематични дискусии, над 50 професионалисти присъствали на 2 кръгли маси, разпространени 200 СД с изработения филм.
Роля на Фондация за гражданско образование “МОСТ България”: партньор по проекта, организиращ дискусии за
родители по теми, свързани с необходимостта от образование, избора на професия и намирането на работа; прове3/4

ждащ консултации за деца, юноши и родители във връзка с избора на училище и професия, намирането на работа и
кариерното развитие на родителите.
Партньори: Център за психосоциална подкрепа (водеща организация), Столична община - район Искър.

Активни услуги на пазара на труда „Услуги за заетост” в общини Провадия, Ветрино и Дългопол,
област Варна (2007)
Източник на финансиране: Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.
Дейности: диагностика на професионално-значимите качества на безработни, разработване на индивидуален
профил и план за професионално развитие и трудова реализация; професионално информиране и консултиране;
тренинг за овладяване на умения за справяне със стреса, активно поведение на трудовия пазар, търсене и кандидатстване за работа; психологическо подпомагане; юридически консултации; насочване към работни места; финансова помощ за повишаване на мобилността; техническа помощ за кандидатстване за работа.
Постигнати резултати: 100 безработни от групите в неравностойно положение получили комплексна услуга за
заетост, 40 от тях започнали работа.
Роля на Фондация за гражданско образование “МОСТ България”: партньор по проекта, организация – трудов посредник, извършващ диагностика на професионално-значимите качества, разработване на индивидуален профил и
план за професионално развитие и трудова реализация; участващ в тренингите за овладяване на умения за справяне със стреса, активно поведение на трудовия пазар, търсене и кандидатстване за работа.
Партньор: УНИЯ ЕООД – Варна (водеща организация).

Активни услуги на пазара на труда „Услуги за заетост” в община Криводол, област Враца (2007)
Източник на финансиране: Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.
Дейности: диагностика на професионално-значимите качества на безработни, разработване на индивидуален профил и план за професионално развитие и трудова реализация; професионално информиране и консултиране; тренинг за овладяване на умения за справяне със стреса, активно поведение на трудовия пазар, търсене и кандидатстване за работа; психологическо подпомагане; юридически консултации; насочване към работни места; финансова
помощ за повишаване на мобилността; техническа помощ за кандидатстване за работа.
Постигнати резултати: 110 безработни от групите в неравностойно положение получили комплексна услуга за
заетост, 44 от тях започнали работа.
Роля на Фондация за гражданско образование “МОСТ България”: партньор по проекта, организация – трудов посредник, извършващ диагностика на професионално-значимите качества, разработване на индивидуален профил и
план за професионално развитие и трудова реализация, и професионално консултиране
Партньор: Сдружение “МОСТ Враца” (водеща организация).

Синдикално обучение, пазар на труда и социален диалог (2006-2007)
Източник на финансиране: Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество към Министерство на външните работа на Конфедерация Швейцария.
Дейности: обучение на обучаващи, развитие на система за обучение и квалификация на синдикалните членове на
КНСБ, разработване на учебни материали, изграждане на система за управление на качеството на обучителните
дейности; предоставяне на консултантски, обучителни, информационни, посреднически и технически услуги за търсещи работа и учащи в Центрове за насърчаване на заетостта “МОСТ” в Софийска, Пернишка, Врачанска и Варненска област.
Постигнати резултати: създадена действаща система за обучение и квалификация на синдикалните членове в
КНСБ; повече от 1800 обслужени клиенти, предоставени над 6000 услуги за работа в Центрове за насърчаване на
заетостта “МОСТ”; организационно развитие на 5 неправителствени организации (партньори по проекта) за постигане на устойчивост.
Роля на Фондация за гражданско образование “МОСТ България”: управляващ и координиращ орган за България,
извършващ методическо ръководство, подготовка и обучение на персонала и помощ за организационното развитие
на изпълняващите организации, разпределящ и отчитащ финансовите средства по проекта.
Партньори: Колеж за работническо обучение, КНСБ, Синдикален регионален съюз на КТ Подкрепа - Варна, Регионален център за партньорство, гр.Перник, Сдружение “МОСТ Враца”, Сдружение “МОСТ Ботевград”.
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