Формуляр за участие
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2020

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”
Име на компанията:
София 1000, пл. „Позитано” 5
Адрес:
Моля, посочете на коя АБЗ
асоциация сте член:
1. Компанията оперира на:
международно ниво
х

национално ниво
регионално ниво

2. Награда «Застрахователи за обществото»
Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата:
ИНИЦИАТИВА „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СВЕТА УТРЕ“, инициирана от Стопанска
академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
Начало на проекта / каузата (месец, година):
Април 2020
Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно):
Нерегулярно
Бюджет на проекта / каузата:
25 000 лева под формата на стипендии – годишните такси на всички новоприети
студенти от специалност „Застраховане и социално дело”, 1 курс, редовно обучение
за академичната 2020/2021 година на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ –
Свищов
Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност?
Да - ежегодно се провеждат различни събития и инициативи в подкрепа на
образованието и спорта (националната верига по мини-волейбол за ученици „Малки
великани” за Купата на Булстрад), по-добри възможности за хората в неравностойно
положение и деца, лишени от родителска грижа, а също и инициативи на служители
(Ден на Доброто). Традиционно подкрепяме и регионално значими събития и
инициативи в цялата страна, в тясно сътрудничество с общините и местни
организации.
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Опишете накратко (до 200 думи) проекта / каузата, която номинирате за
наградата:
В рамките на инициативата, Стопанска академия „Д. А. Ценов” обяви, че ще
предостави общежитията си безвъзмездно на студентите, записали се редовна
форма на обучение в първи курс 2020-2021 академична година.
БУЛСТРАД се присъединява с дарение, равняващо се на всички годишни
семестриални такси на студентите от първи курс редовна форма, в специалност
„Застраховане и социално дело”. Дарението възлиза на 25 000 лв., като освен него,
са дарени още 111 тома професионална литература.
БУЛСТРАД е партньор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” вече пет години в
рамките на съвместния проект за покачване на професионалната квалификация
„БУЛСТРАД АКАДЕМИЯ” и за редица служители на Дружеството Стопанската
академия е Алма Матер.

Моля, опишете накратко (до 200 думи) целите и задачите на проекта / каузата.
Инициативата „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СВЕТА УТРЕ“ цели да се запази всички
възможности за студентите да получат най-доброто образование в сферата на
застраховането в предстоящата учебна година в условия и време, в които висшето
образование може да бъде считано за финансова трудност за редица български
семейства.
Тъй като допускаме, че професионалната реализация в бъдеще ще бъде още поголямо предизвикателство поради бавното възстановяване на икономиката след
COVID-19 кризата, ние считаме за изключително ключови усилията именно в тази
посока.
Целта е да насърчи младите хора да преследват своите професионални мечти,
независимо от препятствията, които съвременния свят налага, като им осигури
условия за качествено образование и професионално вдъхновение.
Кариерна реализация студентите от специалност "Застраховане и социално дело"
намират в застрахователната, презастрахователната и пенсионноосигурителната
сфера, а също и в различни държавни органи като Комисията за финансов надзор,
Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса,
Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и други.

Моля, опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2020
г.?
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” покрива годишните учебни такси на
всички приети студенти в специалност "Застраховане и социално дело", редовно
обучение, за учебната 2020/21 год.
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В допълнение, на Академичната библиотека на Стопанската академия са дарени 111
тома професионална литература в областите застраховане, финанси, търговия,
маркетинг.

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 – със Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов
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
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Други - новоприети студенти от 1 курс, специалност „Застраховане и социално
дело”, редовно обучение, академична 2020/21 година на Стопанска академия
„Димитър А. Ценов“, Свищов
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
8. Как избирате получатели на финансиране по програмата? (ако е приложимо)
Какви са критериите за избор?
Всички студенти, положили кандидат-студентски изпит и приети в първи курс в
специалност „Застраховане и социално дело”, редовно обучение, академична 2020/21
година на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов.
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
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2020 !
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