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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2017 
 

 
Краен срок за подаване на формуляра 15.09.2017 г. 

 
 

Име на компанията: „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД 

Адрес: Гр. София 1504, бул. Княз Ал. Дондуков № 68 

Контактно лице: Марияна Младенова – Директор „Маркетинг и Комуникации” 

Телефон: 0898 68 97 21 

e-mail: Mariyana.Mladenova@generali.com 
 

Моля посочете на коя асоциация 
сте член: 

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ  
 

 
1. Компанията оперира на: 
       

  международно ниво   

      

  национално ниво   

 

 регионално ниво 

 
 

2. Награда “Застрахователи за обществото” 

Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата: 
“Дженерали” мисли за най-малките! 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
Декември 2010 г. 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Ежегодишно 

Бюджет на проекта / каузата: 
60 000 лева 

Има ли компанията обща стратегия корпоративна социална отговорност? 
Да 
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Опишете накратко (до 150 думи) проекта /каузата, която номинирате за 
наградата: 

„Дженерали” мисли за най-малките! е проект, който обхваща три 
направления: 

 

 Ръка за ръка с Дженерали – Дженерали подпомага деца от социално слаби 
семейства, като осигурява раници, ученически пособия, консумативи и 
дрехи за началото на учебната година.  

 

 Да бъдем активни! – Дженерали подкрепя деца в турнира „Йордан 
Йовчев“ , защото активното спортуване в детството е предпоставка за 
правилното физическо развитие и условие за изграждане на позитивни 
личностни качества. 
 

 Дженерали е до теб! – Дженерали инвестира в пълноценната и 
качествена грижа към изоставени деца не само, чрез корпоративно 
дарение, но и чрез ежемесечни дарения на своите служители. Така стотици 
деца и бебета всяка година са спасени от живот в институция и 
получават шанс за едно щастливо и безоблачно детство. 

 
„Дженерали” вярва, че подкрепата за децата на България е основен 
приоритет за компанията, защото инвестицията в бъдещето и в по-
добрия живот започва с нашите деца. Ние мислим за тях и израстваме 
заедно с тях.  
 

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

„Дженерали Застраховане” АД споделя вярването, че всяко дете, 
независимо от своя произход, етнос и социален статус, заслужава 
щастливо детство! Затова, заедно с нашите служители и партньори, с 
радост инвестираме време и средства, за да бъдем до най-уязвимите в 
нашето общество – децата в риск.  
 
Стремежът на „Дженерали” е да подпомага деца в труден етап от живота 
им.  „Дженерали” си поставя за цел да създаде „Верига“ от позитивна 
промяна, която не познава граници. 
Стремежът на движението е да отключим потенциала на хората в 
неравностойно положение, за да могат те сами да променят живота си, 
този на своите семейства и общност. 

Моля опишете накратко дейностите, извършени по проекта /каузата през 
2017 г. ? 

 Ръка за ръка с Дженерали – Закупуване на раници, ученически пособия, 
тетрадки, консумативи и дрехи за учебната 2017/2018 г. за 26 броя деца 
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от социално-слаби семейства, които нямат възможност да се подготвят 
за училище – период началото на септември 2017 г. В проекта, освен 
компанията се включват лично и служителите като закупуват подаръци за 
децата. 

 

 Да бъдем активни! - Организиране на спортен турнир по гимнастика за 
деца в два кръга, както и осигуряване на парични и предметни награди не 
само за първенците, но и за всички 250 участника - период март-юни 2017 
г. 

 

 Дженерали е до теб! – Корпоративни дарения, хранителни продукти и 
консумативи за първите три месеца от годината за домове за социално-
подпомагане на деца. Общият брой малчугани, до които е стигнала 
помощта за 8 години с инициативата на дружеството е 1989 деца в 
неравностойно положение или без родителски грижи. 
Ежемесечни лични дарения на служители за Фондация „За нашите Деца“. 
Всеки от нас дава своя личен принос за това повече бебета да имат шанс 
за щастливо детство.  
 

Това е нашият начин да откликнем на социалните и демографски 
предизвикателства, които засягат нашето общество. В работата си 
като застрахователи ние сме длъжни да пазим живота на хората, като 
оценяваме рисковете и ги управляваме и затова решихме извън работните 
ни задължения, да се опитаме да променим живота на някой, който има 
нужда от друга помощ. 

 

 

 

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

  Да  - Експерти от Фондация „За Нашите Деца“ 

 Не 

 
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 

 Да, по-широк кръг партньори (моля посочете) 

 
 
 

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

  Неправителствени организации 

  Възрастни/деца в неравностойно положение 
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 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 

 
 

9. Как избирате получатели на финансиране по програмата? (ако е приложимо) 
Какви са критериите за избор? 
Чрез вътрешно проучване и допитване на „Дженерали Застраховане” АД до 
териториалната ни структура, за да разберем кои домове и коя кауза имат 
най-голяма нужда от подкрепа и съответно уточняваме от какво най-много 
се нуждаят.  
 

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 
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 Чрез Интернет страницата на компанията 

 

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

 

 Чрез специални събития (моля опишете) 

 

  Друго  - Като лично им предаваме дарението и участваме в 

предварително подготвено мероприятие заедно с децата от домовете. 
 
 

12. Как обявихте финансовата информация за проекта / каузата (предварителен 
бюджет, реално изразходвани средства)? Възможен е 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) 

 

 Чрез годишния CSR отчет 

 

  Друго  

 
 
 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2017 ! 
 


