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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2020 
 
 
 

Име на компанията: Алианц България 

Адрес: ул. "Проф. Милко Бичев 2" 

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: 
Дарение за SOS Детски селища България 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
Март 2020 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Нерегулярно 

Бюджет на проекта / каузата: 
20 000 лева 

Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност? 
Глобална цел на Алианц е да подсигурява бъдещето и на нея е подчинена и политиката за 
корпоративна социална отговорност на компанията. Кризата с коронавируса преобърна 
живота ни по невиждан до момента начин и наш дълг е да подпомагаме здравето, живота и 
сигурността на най-уязвимите групи в обществото. Новото мото на Алианц е #AllianzForLife (на 
български език „общност за живота“), и с него стартираха редица проекти в цял свят, 

включително и в България. 

Опишете накратко (до 200 думи) проекта / каузата, която номинирате за наградата:  

С настъпването на корона кризата Алианц България предприе редица местни инициативи под 
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мотото #AllianzForLife, за да облекчи негативните ефекти от извънредната ситуация. Едно от 
тях е дарението, което направихме за SOS Детски селища, които имаха нужда от лаптопи, за 
да обезпечат дистанционното обучение на децата без родителска грижа. Алианц глобално 
подкрепя SOS Children’s Villages International с инициативата Allianz World Run, в която 
участваме от години и преценихме, че наш дълг е да се обърнем именно към тях в този 
момент. Учениците изпитваха затруднения да учат пълноценно по дистанционната програма, 
защото няколко души ползваха един компютър. Децата, които споделят един дом са на 
различна възраст, в различно училище и практически не беше възможно да участват в 
дистанционните уроци от едно устройство. Алианц България закупи 20 лаптопа, които да се 
ползват индивидуално от деца и младежи от SOS Детски селища България. 

Моля, опишете накратко (до 200 думи) целите и задачите на проекта / каузата.  

Краткосрочно проектът имаше за цел да даде възможност на децата и младежите от SOS 
Детски селища България пълноценно да се включат в дистанционната форма на обучение. 
Алианц България осигури лаптопи, които учениците да ползват индивидуално, да учат и 
общуват по време на изолацията. В момента на дарението проектът се справи с риска тези 
децата да бъдат изключени от учебния процес или да повторят учебната година. Дългосрочно 
проектът им даде възможност да подобрят дигиталните си знания и умения, което ще 
спомогне за тяхната интеграция и социализация в бъдеще. 

Моля, опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2020 г.? 

Установяване на контакт с SOS Детски селища България и идентифициране на конкретната им 
нужда в кризисния момент. 

Представяне на проекта пред мениджмънта на компанията и осигуряване на извънреден 
бюджет на реализацията му. 

Закупуване на 20 броя лаптопи. 

Представители на мениджмънта лично доставиха закупените устройства до домове из 
страната. 

 

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

 От мениджмънта на компанията 

 В консултация със служителите 

 От служителите 
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 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. Участват ли доброволци в процеса на реализация на проекта / каузата: 

 Не 

 Да, служители на компанията 

 Да, по-широк кръг партньори (моля посочете) 

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

 Неправителствени организации 

 Възрастни/деца в неравностойно положение 
 

 Публични/общински институции 
 

 Други (моля опишете) 

7. 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 
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8. Как избирате получатели на финансиране по програмата? (ако е приложимо) Какви са 
критериите за избор? 
Подпомагането на деца в неравностойно положение е кауза, която разпознаваме като 
изключително близка до нашите корпоративни ценности. Алианц глобално е партньор на SOS 
Children’s Villages, а в лицето на местната организация ние имаме доверен партньор, с 
утвърдена история и безспорни резултати, когото подкрепяме дългосрочно. 

9. 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 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


