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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2019 
 

 
 

Краен срок за подаване на формуляра: 09.09.2019 г. 
 
 
 

Име на компанията: УНИКА България (ЗК „УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“ 

АД) 

Адрес: бул. „Тодор Александров“ №18 

Контактно лице: Дарина Радославова 

Телефон 0877826339 

e-mail: darina.radoslavova@uniqa.bg 

Моля, посочете на коя 
асоциация сте член: 

 

 
1. Компанията оперира на: 
       
        международно ниво   

 
 

2. Награда «Застрахователи за обществото» 

Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата: 
„Ние вдъхновяваме екипния дух през цялата година“ 

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

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Февруари – Септември  

Бюджет на проекта / каузата: 
15 000 лв. 

Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност? 
 

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

В началото на 2019 година стартирахме проекта „Ние вдъхновяваме екипния дух през цялата 
година“. Целта му беше да обединим социалните каузи на компанията, но припознати и 
вдъхновени от служителите ни, заедно с различни активности, които да подпомогнат 
изграждането на по-приятелска и сплотена работна среда.  
Всички благотворителни и доброволчески инициативи, които подкрепи през 2019 година 
УНИКА България, бяха предложени от наши служители и реализирани с тяхното активно 
участие и с финансовата и организационна подкрепа на компанията.  
 

 

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

Целта на проекта е от една страна, компания УНИКА да застане зад социалните каузи, в които 
вярват служителите ни. Да стимулираме тяхното обществено самосъзнание и сами да си 
докажем, че за да бъдем добри и да помагаме е нужно преди всичко желание и подкрепа, а 
начини има хиляди. 

От друга страна, да дадем възможност на служителите ни да планират и реализират тези 
каузи както сами смятат за добре, като екип от компанията ги подкрепяше във всеки един 
момент. Мотивирахме креативния, лидерски и организационен потенциал на служителите ни 
и им дадохме възможност да се изявят в различна светлина както и да намерят сред колегите 
си идеологически съмишленици. Същевременно, избраните чрез гласуване от служителите, 
припознали обща кауза, тийм лидери на инициативите, имаха възможност да изявят свои 
мениджърски качества без значение длъжността им в компанията.  

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

Благодарение на проекта „УНИКА подкрепя екипния дух през цялата година“, само за  8 
месеца успяхме да подкрепим следните каузи: 
 

 Подпомогнахме „Парка за на танцуващи мечки“, село Белица; 

 Подкрепихме сдружение „Конна терапия“ и трийсет терапевтични сесии на деца с 

увреждания; 

 Подпомогнахме фондация „Карин дом“; 

 Подкрепихме „SOS Детски селище Трявна“; 

 Облагородихме двора на ДГ „Теменуга“, село Равнец и подкрепихме организацията на 
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годишния празник на децата от градината; 

 Облагородихме пътя до кромлехa при село Старо Железаре; 

 Включихме се в засаждането на дървета, инициатива на столична община „Нова гора на 

София“; 

 

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. 
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 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 (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? 
Предложени и мотивирани са от нашите служители 

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 
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 Привличаме представители на заинтересованите страни като партньори в процеса на 
реализация на програмата. 

 Провеждаме процес на външна оценка от страна на външните експерти 

 Друго – оценяване чрез гласуване от страна на служителите на УНИКА кои са трите най-
успешно организирани и проведени каузи, спрямо конкретни критерии; 

 
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 специални събития (моля опишете) 
 

 Друго (моля опишете)- социални мрежи; 
 

 

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)- създадохме блог, посветен на проекта благодарение, на който 
споделяхме информация как е протекла инициативата и какво сме успели да реализираме; 
 
 
 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2019 ! 

 


