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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2021 
 

 
 

Краен срок за подаване на формуляра: 10.09.2021 г. 
 
 
 

Име на компанията: „Дженерали Застраховане“ АД 

Адрес: Гр. София 1504, бул. Княз Ал. Дондуков № 68 

Контактно лице: Кристиана Банкова – отдел Маркетинг, Комуникации и 
Управление на връзки с клиенти 

Телефон 0877351457 

e-mail: Kristiana.bankova@generali.com  

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: 
The Human Safety Net 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
Декември 2019 г. 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Ежегодно 

Бюджет на проекта / каузата: 
304 000 лв. за 2020 г. 

 

 

 

mailto:Kristiana.bankova@generali.com
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Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност? 
Да 

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

The Human Safety Net е инициатива създадена от Група Generali, като част от стратегията за 
устойчиво развитие. Инициативата има за цел да предлага помощ на деца и семейства в 
затруднено положение, както и на бежанци, за да могат да формират по-сигурно и спокойно 
бъдеще. 

The Human Safety Net е движение, като целта е да бъдат ангажирани все повече и повече хора, 
за да можем да създадем „верига от помощ“. Така, достигайки до възможно най-много хора, 
вярваме, че можем максимално да усилим въздействието на това, което правим. 

В България, проектът се реализира в партньорство с Фондация "За Нашите Деца", чрез 
програмата „Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България“. Заедно искаме да 
дадем възможност на най-уязвимите в обществото, като им помогнем да достигнат пълния си 
потенциал, чрез специализирана помощ за деца без родителски грижи и деца със специални 
нужди в развитието. 

В Generali вярваме, че всеки трябва да получи равен шанс в живота и да бъде приет в 
обществото. Именно за това, помощта в ранна детска възраст е ключова за развитието и 
бъдещето на децата на България. 

 

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

Целите на „Фондация за Нашите Деца“ и The Human Safety Net по проекта са активно 
предлагане на специализирана помощ на деца и семейства в затруднено положение, кандидат-
осиновители и приемни семейства. Основната цел, при работата с деца и семейства, е 
насърчаване и подпомагане за създаване на стабилна среда и сигурни семейни 
взаимоотношения.  

Основните цели по проекта: 

1. Разработване и разширяване на програмите за ранно детско развитие с акцент върху 
интервенциите за укрепване на семейството;  

2. Изграждане на база за подкрепа за финансиране на програмите за ранно детско 
развитие в България в по-голям мащаб 
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3. Изграждане на капацитета на организацията за предоставяне на висококачествени 
програми и услуги за ранно детско развитие за деца на семейства. 

В центровете в София и Пловдив на „Фондация за Нашите Деца“, експерти в различни области 
работят ежедневно с деца и семейства, за да им помогнат, консултират и обучават как да 
формират по-стабилна семейна среда и по-светло бъдеще. 

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

През 2020 г. програмата ДА ДАДЕМ ПЪТ НА УСЛУГИТЕ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ, 
подкрепяна от Дженерали Застраховане АД и THSN България и Фондация за нашите деца, 
постигна забележителни резултати: 

• 230 родители, приемни родители и бъдещи родители, преминаха обучения по 
позитивно родителство и семейна подкрепа за сигурна грижа; 

• 121 деца и 50 родители преминаха обучения по предотвратяване на насилието; 

• 325 бъдещи и настоящи родители и кандидат осиновители бяха обучени по основни 
въпроси на благосъстоянието на децата и ролята на родителите; 

• 160 родители и бъдещи родители преминаха обучения по семейно планиране; 

• 232 родители и 27 деца от уязвими общности получиха информация и съдействие за 
достъп до услуги и материална подкрепа, по време на срещи, по местата, на които 
живеят; 

• Подкрепихме родители при намирането на изход в кризата по време на пандемията 
като предоставихме материална и непрекъсваща психологическа подкрепа; 

• През 2020 г. доброволци от Дженерали Застраховане АД работиха, за да направят 
Комплекса за ранно детско развитие на Фондация за нашите деца по-удобно и по-уютно 
място за децата. 

Дейности по програмата ДА ДАДЕМ ПЪТ НА УСЛУГИТЕ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ, извършени 
от Фондация за нашите деца, през 2021 г.  

• Демонстрации в общността – провеждане на демонстрации на ключови места в 
общността, на които да се представя информация за ранното детско развитие (РДР) и за 
услугите на фондация „За Нашите Деца“ (ФЗНД). Информацията за РДР е с фокус върху 
играта и ранното учене и има за цел да идентифицира на деца и семейства, които имат 
нужда от ползване на услугите, както и за разпространяване на информационни 
материали – 21 бенефициенти 
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• Игрови сесии – насочени към важността на играта в ранното детско развитие. Подкрепа 
на родителите как да ползват играта, както и да бъдат насочени към другите услуги на 
ФЗНД, ако има нужда от друга подкрепа – 190 бенефициенти 

• Индивидуално  консултиране на специалисти – консултиране на професионалисти от 
здравната, социалната и образователната сфера, според нуждите им и заявките им. 
Целта е експертите на фондацията да предадат своя опит, за да подобрят експертизата 
и знанията на другите специалисти от сферата на ранното детско развитие и така 
индиректно да бъдат подкрепени повече деца и семейства – 68 бенефициенти 

• Индивидуална работа с родители – надграждане на сегашната индивидуална работа с 
родители, като се засилва много повече компонента на ранното детско развитие. Целта 
е овластяване на родителите, градене на капацитет и подобряване на грижите за децата 
– 210 бенефициенти 

• Обучения на специалисти извън ФЗНД – през годината е проведено обучение на 
специалисти от ЦНСТ „Райна Княгиня“, насочено към повишаване на експертизата на 
персонала за работа с деца с тежки увреждания, в контекста на раното детско развитие 
(част от децата са по-големи, но физическото и интелектуално развитие е много 
изостанало и имат нужда от стимулиране за проговаряне) и повишаване на качеството 
на грижа за децата – 29 бенефициенти 

• Позитивно родителство – Провеждане на групови и индивидуални обучения за ползите 
и ефектите на позитивното родителстване – 51 бенефициенти 

• Предотвратяване на насилието срещу деца – работа с родители в конфликт при раздяла 
и превантиране на риска от насилие и психологическа травма при децата. Работа с деца, 
преживели насилие – 37 бенефициенти 

• Първи грижи за новороденото – обучение за бъдещи родители. Проведени са 2 
обучения – 36 бенефициенти 

• Ранна детска интервенция – достигане на по-голям брой деца, които имат нужда от РДИ 
– извършаване на скрийнинг  обследвания на децата, изготвяне на индивидуални 
планове и работа с деца с трудности в развитието и увреждания – 59 бенефициенти 

• Родителски умения – обучения и насоки за създаване и надграждане на родителски 
умения, с фокус върху психо-емоционалните аспекти на грижата, отзивчивите 
родителски грижи, играта и др. Проведени 10 обучения на кандидат-осиновители – 194 
бенефициенти 

• Семейно планиране. Проведени 2 групови обучения – 20 бенефициенти 
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• Социализиращи дейности – провеждане на социализиращи дейности за деца, с фокус 
върху ранното детско развитие – 274 бенефициенти 

 Музикотерапия в групов формат 

 Игротерапия в групов и индивидуален формат 

 Изработване на мартенички 

 Празник на кукерите – изработване на маски за кукери 

 Осми март – засаждане на цветя в саксии 

 Великден – боядисване на яйца, месене на козунак 

 Празник на буквите – изработване на букви 

• Хранене в РДВ – обучение и насоки към родителите, фокусирани върху всички 
специфики на храненето и връзката му с РДР. Основно касае храненето в периода 6 мес. 
- 5 год.,  фокусът е върху храненето след кърмаческата възраст – 32 бенефициенти 

• Подкрепа  в неонатология – подкрепа на недоносените деца в неонатологични 
отделения, техните родители и специалистите в отделенията – 3 бенефициенти 

Дейности по инициативата The Human Safety Net, извършени от Дженерали Застраховане АД и 
нейните служители, през 2021 г. 

• Доброволчески труд – през първия месец от 2021 г., служители на Дженерали 
Застраховане АД посетиха Дневния център на Фондация "За Нашите Деца“, за да сглобят 
кухненските мебели за децата, които посещават Фондацията; 

• Глобален Хакатон – Дженерали Застраховане АД се включи в първия Глобален Хакатон 
на The Human Safety Net. Заедно с експерти от Оксфордския университет, УНИЦЕФ и 
Световната Здравна Организация, The Human Safety Net създаде съвети за родители, по 
време на COVID кризата. Наши служители-доброволци се включиха активно в 
адаптирането на съветите на български език и заснемането на видеа към родителите, 
като по този начин създадохме една библиотека от полезни съвети за родители. В 
момента тече кампания по разпространението на съветите; 

• Благотворителен базар – В деня на Велики Четвъртък – 29.04.2021 г., служителите на 
Дженерали Застраховане АД организираха благотворителен Великденски базар в 
подкрепа на децата от семейства в затруднено положение. Освен красиво изрисуваните 
яйца, вкусните козунаци и други кулинарни изкушения, приготвени от служителите, на 
базара имаше прекрасни рисунки и картички, изработени от самите деца, вдъхновили 
инициативата. Събраната сума в размер на 822 лв. е изцяло дарена на нашите партньори 
от Фондация "За Нашите Деца"; 
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• Глобално Предизвикателство – Дженерали Застраховане АД взе участие и в първото 
Глобално Предизвикателство на The Human Safety Net. То беше отворено за участие за 
всички наши служители, както и външни партньори, доставчици, контрагенти. В периода 
от 28 май до 30 юни, всеки желаещ да участва, трябваше да изпълни едно от поставените 
предизвикателства или да създаде свое собствено, с цел набиране на средства за 
каузата. Десетки колеги и партньори се включиха в различните Предизвикателства – 
„Благотворителен тенис турнир“ и „Посещение на забележителност“, а други 
предпочетоха да създадат свои собствени Предизвикателства като например – 
„Разходка вместо автомобил“, „Фитнес предизвикателство“ и „Розобер с кауза“. 
Инициативата, организирана за първи път, постигна огромен успех и чрез всички 
Предизвикателства успяхме да съберем над 9300 лева, които отново ще бъдат дарени 
на Фондация „За Нашите Деца“. 

Планирани дейности на Дженерали Застраховане АД до края на 2021 г. 

• Фондонабирателно събитие – организиране на благотворително събитие, съвместно с 
Фондация „За Нашите Деца“, с цел набиране на средства. Събитието ще се проведе в 
Британската резиденция, с домакин Н. Пр. Роб Диксън, посланик на Великобритания. На 
събитието ще присъстват корпоративни партньори на Дженерали Застраховане АД и 
Фондация „За Нашите Деца“, като целта е да бъдат събрани възможно най-много 
средства за каузата; 

• Набиране на нови посланици на The Human Safety Net – предстои нова кампания по 
набиране на посланици за The Human Safety Net сред служителите на Дженерали 
Застраховане АД. Всяка година, по инициативата, биват набирани посланици от 
дружеството, които активно да работят по проекта и да го популяризират; 

• Благотворителен Коледен базар – за поредна година предстои да организираме 
благотворителен Коледен базар по инициативата. Фондация „За Нашите Деца“ 
предоставят списък с исканите от децата подаръци, а служителите на Дженерали 
Застраховане АД влизат в ролята на „Дядо Коледа“ и сбъдват техните желания; 

 

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 
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Х  Друго (моля опишете) – Проектът е избран колективно от мениджмънта на компанията, 
заедно със служителите на Дженерали Застраховане и след консултация с потенциалните 
ползватели на проекта 

 

 
4. Проведена ли е консултация с външни за компанията организации и експерти при избора 
на проекта / каузата и разработване на дейностите? 
 

Х  Да (моля посочете примери) – проведена е консултация на глобално ниво с Групата 
Дженерали 

 Не 

 

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

 Не 

  Да, служители на компанията 

Х  Да, по-широк кръг партньори (моля посочете) – служители, партньори, агенти, 

контрагенти, клиенти  

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

Х  Неправителствени организации – родители и деца до 7-годишна възраст 

 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 

Х  Финансиране на проекти на външни за компанията организации 

Х  Доброволен труд и/или дарения от служителите 
 

 Други (моля опишете) 
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8. Как избирате получатели на финансиране по програмата? (ако е приложимо) Какви са 
критериите за избор? 
Нашият партньор по проекта The Human Safety Net – Фондация „За Нашите Деца” е избран след 
проучване и анализ на нуждите за ранно детско развитие в България от експерти на Дженерали 
Застраховане АД, след одобрение от Групата Дженерали.  
 

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. 

Х  Провеждаме процес на външна оценка от страна на външните експерти 

 Друго 

 
 

 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2021! 

 

 


