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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2016 
 
 
 

Краен срок за подаване на формуляра 12.09.2016 
 
 
 

Име на компанията: ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП ЛИМИТИД (клон България) 
Адрес: Гр. София, ул. Николай Хайтов 3Б 

Контактно лице: Боян Христов 

Телефон  
 0895608092  

 

e-mail:  
 Boyan.Hristov@aig.com  

 

Моля посочете на коя 
асоциация сте член: 

 

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

2. Награда «Застрахователи за обществото» 
Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата: 
Месец на доброволеца в AIG ( Април 2016 година) 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
Април 2016 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Ежегоден 

Бюджет на проекта / каузата: 
1620 лв., 156 доброволеца, 624ч. доброволен труд в подкрепа на 11 фондации 

х 
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Има ли компанията обща стратегия корпоративна социална отговорност? 
Да 

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

В името на тези каузи се ангажираха 156 доброволци, които прекараха 624 часа в следните 
дейности: 
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Моля опишете накратко (до 150 думи) целите и задачите на проекта / каузата.  

Ей Ай Джи се стреми да окаже положително влияние в глобалните общности, в които живеем, 
работим и обслужваме нашите клиенти. Ние се гордеем с нашата силна организация и 
грижовни служители, които отделят от своето време, умения и талант, за да направят света 
едно по-добро място. Въпреки, че сме съсредоточили най-много доброволчески усилия през 
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Месеца на Доброволеца, ние насърчаваме служителите и  намираме начин да се включваме в 
подобни доброволчески дейности и инициативи и през останалата част от годината. 

Моля опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2016 г.? 

• Дечица ”- фондация за деца сираци на възраст 7 – 18г. – Ние спомогнахме с декорация 
на Великденски яйца, игри , занимания с децата; 

• Фондация "И нас ни има"- асоциация предоставяща ежедневни грижи за деца и 
юноши с увреждания. Почистихме градината, посадихме дръвчета и цветя и 
декорирахме Великденски яйца; 

• Асоциация “Светлина за живот ” предоставя възстановяващи грижи на хора с 
увреждания в България – нашите доброволци  пребоядисаха и освежиха дневната, 
където се извършват рехабилитациите.  

• Асоциация “Очи на четири лапи” – училище за кучета – водачи на слепи хора. Нашите 
доброволци помогнаха при освежаването на обучителната екипировка и съоръжения, 
почистиха свободните пространства и помогнаха с  разходки на кучетата; 

• „Луи Браил” Национална общност на слепите  – помогнахме при сканирането на книги; 
• Асоциация “Здраве и социално развитие”  предлага дневна грижа на деца и юноши от 

различни етнически групи – подкрепихме ги като почистихме дворното пространство, 
както и в някои градински дейности; 

• Приют за кучета “Animal Rescue Sofia” – нашите доброволци спомогнаха с разходки, 
чистене и социализация на животните. 

• Политехнически Музей София – почистихме няколко от експозициите в музея; 
• Асоциация  „Солидарност“  разполага с дневен център за развитие на програма за 

рехабилитация и ресоциализация на зависими от алкохол, наркотици и хазарт. Нашите 
доброволци се включиха в почистването на двора на центъра, неговото 
облагородяване, какво и в сглобяването и лакирането на мебели за дневната на 
центъра; 

• 71 ЦДГ „Щастие“ – Нашите доброволци боядисаха оградата на детската градина. 
• Асоциация „ Малка градина в големия град“ - Почистихме градината, посадихме 

дръвчета и цветя, плодове и зеленчуци. 

 

 

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 
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 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) – ние работим активно с фондация „Лале“ и фондация 
„Дечица“ 

 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? 
 

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 годишния CSR отчет 
- Вътрешен бюлетин 

 
 Чрез специални събития (моля опишете) 
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 Друго (моля опишете) 

 
 
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 годишния CSR отчет 
- Вътрешен бюлетин 

 
 Чрез специални събития (моля опишете) 

 
 Чрез годишния CSR отчет 

 
 Друго (моля опишете) 

 
 
 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2016 ! 

 


