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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2016 
 
 
 

Краен срок за подаване на формуляра 12.09.2016 
 
 
 

Име на компанията: Метлайф България 
Адрес: Бул.България 51 Б 

Контактно лице: Венцислав Арнаудов 

Телефон 02/8186200 
e-mail: Ventsislav.arnaoudov@metlife.bg 
Моля посочете на коя 
асоциация сте член: 

 
АБЗ 

 
1. Компанията оперира на: 
       
        международно ниво   
      
        национално ниво   
 
        регионално ниво 
 
 

2. Награда «Застрахователи за обществото» 
Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата: 
“Знания, които променят живота“ 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
Вълна 1- 2014/2015 
Вълна 2- 2015/2016 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Ежегодно 

Бюджет на проекта / каузата: 
Вълна 1-2014/2015 – 18 700 $ 
Вълна 2 – 2015/2016 – 56 571 $ 
Вълна 3-2016/2017- 72 570 $ 

V 
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Има ли компанията обща стратегия корпоративна социална отговорност? 
Да,CSR инициативите на Метлайф България са одобрени и внедрени на глобално ниво. 

Опишете накратко (до 150 думи) проекта / каузата, която номинирате за наградата: 

LifeChanger е проект, който се реализира за трета поредна година и има за цел да подобри 
финансовата култура и подготовката за вземане на важни финансови решения на ученици от 
гимназиален етап в България.Провежда се за трета поредна година.В продължение на 5 
месеца училища, чийто ученици нямат достъп до подобен тип информация(нисък социален 
статус, отдалеченост на училището, профилирно училище в друга област) ще бъдат включени 
в проекта.С помощта на образователна програма „Разумни финанси“, разработена от 
Джуниър Ачийвмънт България, учениците ще повишат познанията си за света на финансите, 
като вземат участие в изнесени лекции и беседи, състезания, посещение на локален офис на 
Метлайф и участие в интерактивна програма за управление на собствен бизнес - „Учебна 
компания“ на Джуниър Ачийвмънт.  
През 2016/2017 г. организаторите канят ДАЗД да се присъедини към проекта като 
институционален партньор. Агенцията ще подпомогне разпознаваемостта на проекта сред 
обществото и чрез своите ресурси ще подкрепи достигането на проекта до уязвими групи.  

Моля опишете накратко (до 150 думи) целите и задачите на проекта / каузата.  

 -Участие на училището в престижен проект, свързващ образованието с бизнес практиката  
 -Проектът осигурява дейности по модела „учене чрез правене“ – състезание, финансов лагер в 

края на проекта и дискусии в края на всеки урок, участие в иновативна и одобрена от 
Европейската комисия програма за бизнес обучение - „Учебна компания“; 

 -Гарантирано повишаване на финансовата грамотност на учениците, включени в проекта 
(участниците  в LifeChanger 2 през 2015/2016 увеличиха финансовата си грамотност с 51 %) 

 -Проектът предоставя практически знания на учениците, които ще им помогнат да вземат 
разумни финансови решения в бъдеще.Проектът се фокусира само върху училища,в които 
децата и техните семейства нямат достъп до подобна информация, поради нисък социален 
статус, отдалеченост и др.Избраната възрастова група рефлектира с придобитите си познания 
и на целите семействата и планирането на финансите им. 

 -Чрез проекта целим и да повишим квалификацията на учителите, чрез обучение по програма 
„Учебна компания“ – ние инвестираме в образование на учителите, защото това води до по-
високо качество на обучение в училището; 

 -Прокарване на иновативен образователен модел, при който представители на бизнеса  
изнасят практически ориентирани образователни теми по финанси, цели да  повиши 
мотивацията за учене и успеха на учениците в училище; 

 -Медийно внимание към училището и популяризирането му като атрактивна учебна среда 

Моля опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата. 

- Обучение на бизнес доброволци от Метлайф България, които ще преподадат учебното 
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съдържание в клас 

- Входящ тест, определящ нивото на финансова грамотност на учениците 

- Обучение на учителите по програма „Учебна компания“ 

- Посещения на бизнес доброволци на Метлайф в класните стаи(Вълна 1-4 училища в 
София,Вълна 2-20 училища в 5 града,Вълна 3-22 училища в 6 града) 

- Изготвяне на семеен бюджет, на база на който ще се селектират най-добрите ученици, 
които ще вземат участие в Финансов иновационен лагер в София 

- Изходящ тест за проучване на нивото на придобити нови знания (участниците  в 
LifeChanger 2 през 2015/2016 увеличиха финансовата си грамотност с 51 %) 

- Участие във Финансов иновационен лагер – финално състезание 

- Участие на МетЛайф във форум „Изгряващи звезди“, подбор на най-добрата 
иновационна идея и награждаване на победителите със специално учредената награда 
“Life changer”.Наградата се присъжда на идеята, която покрива и трите критерия за 
успех-иновативност, полза за обществото и финансово въздействие. 

 

3. Как е избрана темата на проекта / каузата, която номинирате за наградата? 

 От мениджмънта на компанията 

 В консултация със служителите 

 От служителите 

 След консултация с потенциалните ползватели на проекта / каузата 

 Въз основа на реално възникнал проблем 

 Друго (моля опишете) 

 
 
4. Проведена ли е консултация с външни за компанията организации и експерти при избора 
на проекта / каузата и разработване на дейностите? 
 

 Да (моля посочете примери) –Проектът се реализира в партньорство с Джуниър 
Ачийвмънт България 

 Не 
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5. Как осъществявате контрол за актуалността на темата на проекта / каузата към 
обществените нужди? Възможен е повече от един отговор. 

 Провеждаме неформални консултации със заинтересованите страни в процеса на 
разработка и реализация на програмата.  

 Провеждаме анкети или друга форма на официална консултация със заинтересованите 
страни по време на реализация на проекта / каузата и при оценката на резултатите.   

 Привличаме представители на заинтересованите страни като партньори в процеса на 
реализация на проекта / каузата. 

 Компанията се придържа към стратегията си за КСО и проверява актуалността на проекта / 
каузата според утвърдената за това процедура 

 Друго: 
 

6. Участват ли доброволци в процеса на реализация на проекта / каузата: 

 Не 

 Да, служители на компанията и финансовите ни консултанти, които са на граждански 
договор. 

 Да, по-широк кръг партньори (моля посочете) 
 

7. Кой е получавал подкрепа чрез програмата (целева група): 

 Неправителствени организации 

 Възрастни/деца в неравностойно положение 
 

 Публични/общински институции 
 

 Други (моля опишете) 

8. Средства и механизми, които използвате в хода на реализация на проекта / каузата: 

 Стипендии 

 Финансиране на проекти на външни за компанията организации 

 Доброволен труд и/или дарения от служителите 
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9. Как избирате получатели на финансиране по програмата? (ако е приложимо) Какви са 
критериите за избор? 
 
Училищата, които участват в проекта, са такива, в които децата са от семейства с по-нисък 
социален статус и по-трудно биха достигнали до знанията,които им предоставяме.Избират се 
училища с различен профил(гимназии за лека промишленост, транспорт и т.н.), както и такива, 
които са в отдалечени райони (Нови Искър,Бухово) 
 

10. Как оценявате резултатите от проекта / каузата: Възможен е повече от един отговор 

 Не оценяваме програмата и нейните резултати 

Провеждаме неформални консултации със заинтересованите страни след приключване 

 Провеждаме анкети или друга форма на официална оценка сред потребителите на 
програмата, местните власти, други заинтересовани страни 

 Привличаме представители на заинтересованите страни като партньори в процеса на 
реализация на програмата. 

 Провеждаме процес на външна оценка от страна на външните експерти 

 Друго 

 
11. Как информирахте целевите групи и обществеността за изпълнението на проекта / 
каузата? Можете да посочите повече от един отговор. 

 Чрез медиите 

 Чрез Интернет страницата на компанията 
 

 Чрез източник, ползван от целевата група на програмата (моля посочете) 
 

 Чрез специални събития (моля опишете)-В края на работната програма, МетЛайф 
участваха в младежки бизнес  форум „Изгряващи звезди“ и, прд 400 ученици, представители 
на бизнеса и президента на Република България. 
 

 Друго (моля опишете) 
 
 
12. Как обявихте финансовата информация за проекта / каузата (предварителен бюджет, 
реално изразходвани средства)? Възможен е повече от един отговор. 
 

 Чрез медиите 
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 Чрез Интернет страницата на компанията 
 

 Чрез източник, ползван от целевата група на програмата (моля посочете) 
 

 Чрез специални събития (моля опишете) 
 

 Чрез годишния CSR отчет 
 

 Друго (моля опишете)- „Джуниър Ачийвмънт“ е неправителствена организация с идеална 
цел и това прави възможен достъпа до финансовата част от проекта по всяко време. 
 
 
 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2016 ! 

 


