Формуляр за участие
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2020

Име на компанията:

„Евроинс Иншурън Груп „АД

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 на модулен транскраниален магнитен стимулатор с предназначение за диагностична и
лечебна магнитна стимулация на моторните зони в кората на главния мозък, гръбначния мозък и
периферната нервна система- предназначен за лечение на деца.
Начало на проекта / каузата (месец, година):
„Евроинс Иншурън Груп „АД се включи за първи път в проекта през януари 2020г
Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно)
Еднократно
Бюджет на проекта / каузата:
42 000лв. В проекта участват и дъщерни компании.
Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност?
Корпоративната социална отговорност е част от бизнес стратегията на „Евроинс Иншурън Груп” АД .Тя
обхваща политики спрямо околна среда, спорт, образование,култура и изкуството.
Опишете накратко (до 200 думи) проекта / каузата, която номинирате за наградата:
Дарение на средства на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа
“Света София” ЕООД за закупуване на
модулен транскраниален магнитен стимулатор с
предназначение за диагностична и лечебна магнитна стимулация на моторните зони в кората на
главния мозък, гръбначния мозък и периферната нервна система. -

Моля, опишете накратко (до 200 думи) целите и задачите на проекта / каузата.
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Каузата, която прегърнахме има за цел да подпомогне възстановянането на деца болни от
церебрална парализа.

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

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. 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):
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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

8. Как избирате получатели на финансиране по програмата? (ако е приложимо) Какви са критериите
за избор?
- конкретна полза за обществото
- дали проектът е осъществен в партньорство с други организации,
-степен на ангажираност на служителите на компанията при осъществяването му,
- обществено признание и оценка,
- ефективност,
- продължителност и последователност на инициативата.

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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