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Формуляр за участие в конкурс 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2022 
 

Краен срок за подаване на формуляра: 09.09.2022 г. 
 
 

І.  Контактна информация:  Застрахователно  дружество  Евроинс АД 

Адрес: София, бул. Христофор Колумб №43 

Контактно лице: Десислава Еленкова 

Телефон 08 9999 5520 

e-mail: dessy_elenkova@euroins.bg 

Моля, посочете на коя 
асоциация сте член: 

АБЗ 

Адрес:  

 
 
 

ІІ. Информация за номинирания проект/инициатива 

1. Име на проекта/инициативата,  която номинирате за наградата: 
Подготовка  и участие на деца със синдром на Даун на Световно  първенство  по лека 
атлетика за деца със синдром на Даун в гр. Нимбурк, Република Чехия юни 2022г 

2. Период на реализация: (месец, година): 
             Февруари – юни 2022г 

 

3. Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
За първи път участваме в проекта, но се надяваме да превърнем в традиция нашето 
партньорство и да помагаме на повече деца да подобрят здравето си, да имат една 
добра социална интеграция в обществото  и да станат пълноценни граждани на 
България. 

4. Бюджет и способи за осъществяване на проекта/инициативата 
Дарени средства по проекта 5 400лв 

 

5. Описание на проекта/инициативата: цели, задачи, целеви групи 
Целева група са деца със синдром на Даун, които спортуват с цел подобряване на 
тяхното физическо и психическо здраве. 

6. Описание на дейностите, извършени по проекта/инициативата  

Мисията на нашата компания е да помагаме за здравето, развитието и образованието на  
българските деца.  Каузата, която прегърнахме  в началото на годината  заедно с 
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„Федерация Адаптирана Физическа Активност БЪЛГАРИЯ”/ ФАФА/, има за цел да подпомага  
физическото и психическо здраве на деца  със синдром на Даун,  и с различна степен на 
физически увреждания. 

7. Постигнати резултати по проекта/инициативата  

На Световното  първенство  по лека атлетика за деца със синдром на Даун в гр. 
Нимбурк участие взеха  пет български деца, като едно от тях спечели бронзов   
медал на 400 м гладко бягане в много силна конкуренция.  Радена, която е част от 
отбора на „Федерацията за адаптирана физическа активност”,  влезе в топ 5 в 
света и в дисциплината триатлон, която включва 100 м гладко бягане, дълъг скок и 
тласкане на гюле.  

            https://telegraph.bg/sport/oshte-sport/bylgariia-s-medal-ot-svetovnoto-za-deca-sys-sindrom-   
na-daun.-radena-angelova-donese-bronz-v-biaganeto-vleze-v-top-5-i-na-triatlon-343472 

 

Дни по-рано възпитаници на „Федерацията за адаптирана физическа активност”  
спечелиха  медали и от Европейските игри Emil Open в Бърно, Република Чехия. Там 
българският отбор от 12 състезатели завоюва общо 15 медала. 

https://www.facebook.com/FAPABulgaria/photos/pcb.4944051819037977/49440459590385
63/ 

 

 

Моля, предоставете снимка (снимки), отнасящи се към проекта/инициативата, 
които да бъдат използвани от организаторите при представянето му в 

публичното пространство! 

При възможност може да предоставете и други визуални материали, свързани с 
проекта! 

 
 
 

 
 

Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2022! 
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