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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2016 
 
 
 

Краен срок за подаване на формуляра 12.09.2016 
 
 
 

Име на компанията:  
 ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД  

 

Адрес:  
СОФИЯ 1504, БУЛ. КНЯЗ АЛ. ДОНДУКОВ №68  

 

Контактно лице: Марияна Младенова, дирекция „Маркетинг и 
комуникации“ 

Телефон 0898689721 
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: 
„Сигурен дом – сигурен шанс за щастие“ 
 

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

 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Ежегодно  

 

Бюджет на проекта / каузата: 

х 
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40 000 лв. 

Има ли компанията обща стратегия корпоративна социална отговорност? ДА 

Опишете накратко (до 150 думи) проекта / каузата, която номинирате за наградата:  
 
МАРКЕТИНГ С КАУЗА –„Сигурен дом за нашите деца“ е проект на Дженерали, чрез който компанията 
дарява по 1 лв. от продажбата на всяка полица „Домашно имущество“, за да могат повече 
изоставени деца да живеят в семейство. Всички средства се даряват за построяването и 
поддържаното на първата Семейна къща. На 25 март тази година официалното е открита първата 
Семейна къща по проекта от кмета на София, Йорданка Фандъкова. 
ДАРИТЕЛСТВО ПО ВЕДОМОСТ- Проектът позволява служителите на Дженерали да бъдат 
индивидуални дарители чрез ежемесечни дарения от своята заплата, всеки от нас дава своя личен 
принос за това повече бебета да имат шанс за щастливо детство. 
ГОДИШНО ПОДПОМАГАНЕ - Ежегодно подпомагане на различни домове, със закупуването на най-
необходимите им хранителни продукти за първото тримесечие от годината. Общият брой на деца, 
на които сме подпомогнали за 7 години с инициативата на дружеството е 1859 деца в 
неравностойно положение или без родителски грижи. 
ЛИЧНА КАУЗА- всички служители на компанията по своя инициатива и с лични средства купуват 
индивидуални подаръци за децата от домовете. Децата са толкова трогнати от вниманието, което 
получават, че като благодарност изработват сами лични поздравителни коледни картички за всички 
нас! 

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

•  В България все още близо 1000 деца всяка година биват изоставени от своите родители 
поради бедност, липса на социална подкрепа или увреждане на детето. Проектът на 
Дженерали подкрепя Семейна къща на фондация "За Нашите Деца", където семейство и 
екип от специалисти се грижат за поне за 12 бебета, изоставени от своите родители, докато 
за тях се намери постоянна грижа. 

• Целта на каузата, в която вярваме, е всяка година да помагаме на различни домове за деца 
без родителска грижа и успоредно с това им покажем, че не са сами в това Общество и че за 
нас те имат значение и начинът, по който ние им предоставяме нашето дарение 
свидетелства точно за това. 

• Проектът цели и да повиши осведомеността на обществото и клиентите на Дженерали за 
проблемите с детското благосъстояние и как всеки един може да допринесе за по-доброто 
бъдеще на нашите деца.  

 

Моля опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата.                                               

• Общият брой на деца, на които Денерали е подпомогнал за 7 години с инициативата 
на дружеството е 1859 деца в неравностойно положение или без родителски грижи.  

• Голяма част от служителите на Дженерали избраха да бъдат индивидуални дарители 
по ведомост, като по този начин подкрепиха функционирането на Семейна къща и 
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грижата за децата. 
• Служители на Дженерали участваха в декорацията на стаите в новопостроената 

Детска къща през есента на 2015 година и по този начин оставиха своя личен 
отпечатък и положителни емоции в новия дом на бебетата, за които фондация „За 
Нашите Деца“ се грижи.  

• Над 170 служители облагородиха района на Център за обществена подкрепа „Св. 
София“  

• Участие в традиционното благотворително събитие на фондация „За Нашите Деца“- 
„Вечер на добродетелите“ 

 

 

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

х  От мениджмънта на компанията 

х  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? 
 

Х Да (моля посочете примери) – С ПАРТНЬОРА ПО ПРОГРАМАТА – 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. 

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

Х  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 

Х  Да, служители на компанията 

 Да, по-широк кръг партньори (моля посочете) 
 

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

Х  Неправителствени организации 

Х 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 

Х  Финансиране на проекти на външни за компанията организации 

Х  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 
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 Не оценяваме програмата и нейните резултати 

Х 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. 

Х Чрез медиите 

 Х  Чрез Интернет страницата на компанията 
 

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

 Чрез специални събития (моля опишете) 
 

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

Х Чрез медиите 

Х  Чрез Интернет страницата на компанията 
 

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

 Чрез специални събития (моля опишете) 
 

 Чрез годишния CSR отчет 
 
Х Друго (моля опишете)  
Като лично им предаваме дарението и участваме в предварително подготвено 
мероприятие заедно с децата от домовете. 
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Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2016 ! 

 


