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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2019 
 

 
 

Краен срок за подаване на формуляра: 15.09.2019 г. 
 
 
 

Име на компанията: „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД 

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

Контактно лице: Марина Маноловска – отдел Маркетинг, Комуникации и 
Управление на връзки с клиенти 

Телефон 0895 675 022 

e-mail: marina.manolovska@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: 
Партньор за цял живот! 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
Януари 2019 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Ежегодно 

Бюджет на проекта / каузата: 
569 000 за 2019 година 

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: 

„Партньор за цял живот!“ е проект, който обхваща няколко социално-
отговорни инициативи, които Дженерали Застраховане АД подкрепя не само 
през 2019 година, но и назад в годините: 

- 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. 

- С усилие към звездите! – Дженерали Застраховане АД подкрепя 
стипендията, която е учредена от Фондация „Културни перспективи” по 
идея на оперната певица Ина Кънчева. Целта ни е да предоставим 
подкрепа на млади български творци при реализацията на избрана от тях 
творческа, образователна или друга подобна инициатива, която да 
подпомогне техни последващи стъпки за растеж и развитие в избраната 
от тях област и жанр. Компанията и Фондацията са си 
поставили амбициозната задача да откриваме талантливи млади 
артисти и да подкрепим онези от тях, чиито качества на личността, 
характер и талант показват потенциал да се превърнат в суверенни 
артисти. Ръководим се от идеята да поощряваме кандидати, които имат 
потенциал да поемат по пътя на устойчиво развитие, да оставят трайни 
следи и да формират тенденции в българската и в световната култура. 

- Отново на училище! – Съвместен проект на Дженерали Застраховане АД 
и радио N-JOY, който има за цел в забавна обстановка с много игри и 
награди, да запознае децата отблизо с професиите на едни от най-
важните национални специализирани служби, като пожарна, полиция и 
авиация. 

- Пролетно почистване на град София – Под патронажа на кмета на град 
София – г-жа Йорданка Фандъкова 

- Великден за всеки! – Под патронажа на Омбудсмана на Република 
България  

- Подкрепа за малките Общини! – Подкрепа за културните и спортни 
събития на много общини в страната, с цел насърчаване на устойчивото 
им  развитие, като провеждането на Фестивал на Чипровския килим, 
Чудомировите празници, турнир по тенис на корт „Кула Оупън”, град Кула, 
летния фестивал „Опера на върховете – Белоградчишки скали” и други. 

- Дарителска програма! –Предоставяне на безвъзмездна помощ на 
„Сдружение Ангелогласно детство“ в подкрепа на децата от хора на 
Българското Национално Радио. 

- The Human Safety Net – има за цел да подпомага нуждаещи се хора  по 
целия свят в три направления: 
- създаване на равни възможности за живот на деца в неравностойно 

положение – като програмата ще  подпомогне 30 000 родители през 
първите шест години от живота на техните деца, които са доказани 
като най-важния период за формирането на емоционалното и 
физическото развитие на едно дете.  
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- подкрепа за ново начало на бежанци  - програмата има нов подход към 
бежанската криза в Европа като дава възможност да се реализира 
техния предприемачески потенциал и те сами да построят своя живот 
в новия си дом и страна. Група Дженерали ще помогне за създаването на 
500 нови бизнес начинания, отваряйки нови работни места и 
възможности за работа.  

- спасяване на новородените от фаталните последствия на асфиксията 
– програмата ще работи ръка за ръка  заедно с медицинските 
общности и родители, за да подобри превенцията и лечението на 
асфиксията, състояние, при което се нарушава дихателния процес, 
поради което се стига до липса или недостиг на кислород в мозъка. 
Асфиксията при новородени деца може до доведе до редица увреждания 
за цял живот , а при някои по тежки случаи и до смърт. Тази програма 
има за цел да обучи професионалисти като ги оборудва с най-новите 
технологии, за да могат да се спасят поне 1000 живота. 

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

Основното предназначение на Дженерали Застраховане АД  и група Generali 
е да дадем възможност на хората да формират по-безопасно своето 
бъдеще, като се грижат за живота и мечтите си. Тази цел, илюстрира 
нашия ангажимент към обществото и общностите, в които работим. 
Активната роля ни ангажира в постоянен диалог с партньори и 
институции за насърчаване и спонсориране на инициативи, както и големи 
спортни и културни събития. Дори и когато популяризираме нашата 
марка, чрез значими събития, нашият фокус е винаги насочен към 
обществото около нас. Ние защитаваме и опазваме местно културно и 
природно наследство чрез разнообразните проекти, които ангажират 
директно обществото. 
 
Дженерали Застраховане АД е компания, която е дълбоко ангажирана с 
корпоративно-социална отговорност - ангажимент, който се корени в 
работата ни като застрахователи. Ние от GENERALI смятаме, че това е 
начинът да откликнем на социалните и демографски предизвикателства, 
които засягат нашето общество. В работата си като застрахователи 
сме длъжни да пазим живота на хората, като оценяваме рисковете и ги 
управляваме, затова решихме извън работните ни задължения, да се 
опитаме да променим живота на някой, който има нужда от помощ. 
GENERALI 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 GENERALI е да подпомага деца в труден етап от живота 
им. GENERALI си поставя за цел да създаде Верига от позитивна промяна, 
която не познава граници. 
Ние вярваме, 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. 
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Ние подпомагаме спортове, които насърчават здравословния начин на 
живот, насочен към подобряване на благосъстоянието на хората. Нашата 
мисия е да станем партньор за цял живот на нашите клиенти и да ги 
подкрепяме в ежедневието. Ние изграждаме партньорства с организации, 
които споделят нашите ценности, с постоянен фокус върху отстояване 
на културата на спорта сред младите хора, като насърчаваме екипната 
работа и социалната интеграция.  
Това е нашият начин да откликнем на социалните и демографски 
предизвикателства, които засягат нашето общество.  
 
 

Моля, опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2018 г.? 

- 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-юли 2019 г. 

- Спонсориране на Българската федерация по ски за сезон 2018/2019. 
 

- Дженерали е до теб! – 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.  

- Отново на училище! –Закупуване на предметни награди  

- Пролетно почистване на град София –под формата на дарение 

- Великден за всеки! –под формата на дарение 

- Подкрепа за малките Общини! –Подкрепа за организирането на различни 
събития в много общини в страната, с цел насърчаване на устойчивото им  
развитие. Част от тях са: 

- община Кула  - подкрепа за традиционния аматьорски турнир по тенис на 
корт 

- Община Белоградчик - летен фестивал "Опера на върховете - 
Белоградчишки скали 

- Сдружение "Киноложко дружество Първомай - международна киноложка 
изложба в гр. Първомай 

- Община Чипровци - Фестивал на Чипровския килим в гр.Чипровци 2019г. 

- Сдружение Туида Класик Клуб - Ретро-парад в гр.Сливен 

- СК „Браун Тим“ – спортно събитие „Търново ултра 2019“ 
 

 Дарителска програма! –.Предоставяне на безвъзмездна помощ на 
„Сдружение Ангелогласно детство“ в подкрепа на децата от хора на 
Българското Национално Радио. 

 The Human Safety Net  

- под формата на дарение към Фондация за Нашите Деца, за създаване на 
равни възможности за живот на деца в неравностойно положение. 
Програмата ще  подпомогне 30 000 родители през първите шест години 
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от живота на техните деца, които са доказани като най-важния период за 
формирането на емоционалното и физическото развитие на едно дете.  
 

 

 

 

 

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  - Експерти от Фондация „За Нашите Деца“, служители на домове за 

деца, лишени от родителски грижи и експерти от различните организации, 
сдружения и общини, които участват в проекта. 

 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.  
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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. 

 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 
 

 Публични/общински институции 

 

 Други: 

 „СД СПОРТЕН КЛУБ по Гимнастика и Стрийт фитенс стрийт уоркаут 
България“ 

 община Кула   

 Община Белоградчик  

 Сдружение "Киноложко дружество Първомай  

 Община Чипровци  

 Сдружение Туида Класик Клуб  

 СК „Браун Тим  
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 Община София –  

 БЧК – Великден за всеки 

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 
териториалните ни структури и агентска мрежа, както и до служителите 
на компанията. 
Основен критерий, да отговаря на изискванията на Програмата на 
Дженерали Застраховане АД за устойчиво развитие. 
 

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 (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 – За всяко едно от събитията включено в 

проекта имаме комуникационна кампания. 
 

 Чрез годишния CSR отчет 
 

 Друго (моля опишете) 
 
 
 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2019 ! 

 


