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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2019 
 

 
 

Краен срок за подаване на формуляра: 09.09.2019 г. 
 
 
 

Име на компанията: ДЗИ 

Адрес: гр. София, бул. Витоша 89Б, Милениум център 

Контактно лице: Мелис Идризова 

Телефон +359879658542 

e-mail: melis.idrizova@dzi.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: 
Моето ДЗИ 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
Май 2018 г. 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Ежегодно 

Бюджет на проекта / каузата:  
40 000 лв. 

Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност? 
Да. 

 

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

 „Моето ДЗИ“ е национален конкурс за детска рисунка, чието начало е сложено преди 10 
години като вътрешна инициатива за децата на служителите на ДЗИ. Във времето той стана 
традиционен, а поради големия интерес, през 2014 г. бе взето решение да излезе в 
национален мащаб.  

За да отговори на повишаващите се интереси и възможности на децата в дигиталните 
технологии, в изданието „Моето ДЗИ“ 2018 ДЗИ разшири обхвата на конкурса и предостави 
поле за изява на креативните млади творци в още две категории – „Компютърна рисунка“ и 
„Видеоклип“, освен традиционното състезание за „Рисунка“. 

В конкурса „Моето ДЗИ“ 2018 се включиха ученици от 87 населени места  - общо 145 
образователни институции съответно със 743 участници с живописна или графична рисунка, 
93 участници – с компютърна графика и 8 – с видеоклип, а от началото на провеждането на 
конкурса повече от 7000 млади художници са взели участие в него. 

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

Конкурсът е част от кампаниите на ДЗИ, свързани с пътната безопасност в страната и с 
формирането на едно по-отговорно поведение на всички участници в пътното движение. 
Мащабният проект „Моето ДЗИ“ насърчава устойчивия начин на живот сред подрастващите и 
допринася за повишаване на застрахователната им култура, както и културата за безопасност 
на пътя. 

Победителите в конкурса за детска рисунка се определят от компетентно жури, като в „Моето 
ДЗИ“ 2018 авторите на десетте най-високо оценени творби в категория „Рисунка“ получиха 
стативи и пособия за рисуване, а първите трима победители в останалите две категории 
„Компютърна рисунка“ и „Видеоклип“ бяха наградени с таблети, но по-важно от личните 
награди е, че училищата, в които учат победителите се сдобиват с мултимедиен проектор – 
много ценна придобивка особено за училищата в малките населени места. 

Моля, опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2019 г.? 

Конкурсът „Моето ДЗИ“ 2018 беше открит през май 2018 г., като сроковете за участие за 
категориите "Рисунка на хартиен носител" и "Компютърна рисунка" бяха до края на юни 2018 
г., а за категорията "Видеоклип" – до края на август 2018 г. „Моето ДЗИ“ 2018 беше 
подкрепено от едни от най-популярните влогъри - FlapaBoom и Мирела Лилова, които със 
собствени видеа показаха интерпретациите си по темата за безопасността на пътя. Видеата 
бяха публикувани в профилите им в социалните мрежи (Youtube, Facebook и Instagram), както 
и на фейсбук страницата на ДЗИ, за да послужат за вдъхновение и пример за младите творци. 
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Видеоклиповете и компютърните рисунки  на участниците следваше да бъдат качени на 
платформата на конкурса https://my.dzi.bg/children/. На същия адрес може да бъде открита 
подробна информация за условията и необходимите документи за участие в новооткрития 
конкурс "Моето ДЗИ" 2019. 

 

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) 

 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 

https://my.dzi.bg/children/
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 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 
 

 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? 
Компетентното жури оценява творбите, участващи в конкурса, по няколко критерия – 

изразителност, оригиналност на идеята, креативност, послание, съответствие с поставената 

тема. 

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. 
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 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) – социални 
мрежи (Facebook, Instagram, LinkedIn), както и платформата на конкурса 
https://my.dzi.bg/children/  
 

 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. 
 

 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 (моля опишете) 
 

 
 
Снимков материал: 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://my.dzi.bg/children/
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Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2019! 
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