Формуляр за участие
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2019

Краен срок за подаване на формуляра: 09.09.2019 г.

Име на компанията:
Адрес:
Контактно лице:
Телефон
e-mail:
Моля, посочете на коя
асоциация сте член:

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”
София 1000, пл. „Позитано” 5
Цанко Кръстев
+359 2 985 66 41
marketing@bulstrad.bg
Асоциация на Българските Застрахователи (АБЗ)

1. Компанията оперира на:
X

международно ниво
национално ниво
регионално ниво

2. Награда «Застрахователи за обществото»
Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата:
Национална верига ученически мини-волейбол турнири „Малки великани“ за Купата на
Булстрад
Начало на проекта / каузата (месец, година):
Септември 2018
Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно):
Ежегодно
Бюджет на проекта / каузата:
101 500 лв.
Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност?
Да
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Опишете накратко (до 150 думи) проекта / каузата, която номинирате за наградата:
Верига по мини-волейбол “Малки великани” за купата на Булстрад е ежегодна инициатива на
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, която стартира през 2018 и е създадена за малките
любители на волейбола – смесени отбори, момичета и момчета, от 5 и 6 клас.
През 2018 “Малки великани” се реализира в шест града в страната под формата на
регионални квалификации - София, Варна, Бургас, Стара Загора и финал в Разлог. В
проведената верига от събития се включиха със свои отбори 70 училища или общо над 640
ученици.
През 2019 се планира събитието да се проведе в 8 града през месец октомври/ноември, като
очакваме да се включат над 800 деца от 100+ училища от цяла България. Инициативата се
осъществява с подкрепата и съдействието на Българска федерация по Волейбол и местните
общини.

Моля, опишете накратко (до 150 думи) целите и задачите на проекта / каузата.
“Малки великани” е дългосрочна инициатива в подкрепа на активния и здравословен начин
на живот на подрастващите и в интерес към развитието на волейбола. Националната верига
от турнири по мини-волейбол е насочена към развиване на социалните умения на учениците
чрез спортни и отборни активности, поднесени по атрактивен за тях начин.

Моля, опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2019 г.?
Концепция, планиране, организация, провеждане и популяризация на национална верига
ученически турнири 5-6 клас по мини-волейбол “Малки великани” за Купата на Булстрад 2018
в зони с центрове – Бургас, Варна, София и Стара Загора с финал в град Разлог. Тази година в
календара към настоящите са добавени и събития в Пловдив, Велико Търново и Русе.

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

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?

X Да (моля посочете примери) – Министерство на Образованието; Българска федерация по
Волейбол; Реал Спорт, специализирана агенция за организация на спортни събития; общини
и училищни администрации в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново,
Русе и Разлог.

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
X

Друго:
6. Участват ли доброволци в процеса на реализация на проекта / каузата:
Не
X Да, служители на компанията
Да, по-широк кръг партньори (моля посочете)

7. Кой е получавал подкрепа чрез програмата (целева група):
Неправителствени организации
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Възрастни/деца в неравностойно положение
Публични/общински институции
Други (моля опишете) – училища на национално ниво - ученици, 5 и 6 клас; общините, в
които се провеждат турнирите - София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико
Търново, Русе и Разлог;
X

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

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
X

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.
X

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 – планиране на публикации, в рамките на промоционална кампания,
отразяване на турнира и органични публикации, поради важността на събитието в регионален
и национален план;
X
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Чрез Интернет страницата на компанията – на www.bulstrad.bg е поместена специална
секция за „Малки великани” (банер заглавна страница); собствени комуникационни канали –
вътрешни и външни, както и социални медии
X

Чрез източник, ползван от целевата група на програмата (моля посочете) –
информационни срещи с МОН, местните общини, училищни администрации, регионални и
национални медии
X

Чрез специални събития (моля опишете)
X

Друго (моля опишете) – всички изброени възможности

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)
X

Чрез годишния CSR отчет
Друго (моля опишете)

Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=eVg8nz-ZTTU
Снимков материал:
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Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2019 !
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