Формуляр за участие
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2020
Име на компанията:
Адрес:
Моля, посочете на коя
асоциация сте член:

МетЛайф Юръп д.а.к.-клон България
София, бул. България 51Б
АБЗ

1. Компанията оперира на:
международно ниво
национално ниво
регионално ниво

2. Награда «Застрахователи за обществото»
Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата:
„Достъп до модерно образование“
Начало на проекта / каузата (месец, година):
Май 2020
Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно):
еднократно

Бюджет на проекта / каузата:
17 600 лв.
Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност?
Да
Опишете накратко (до 200 думи) проекта / каузата, която номинирате за наградата:
В първата фаза от проекта МетЛайф България и Фондация МетЛайф предприе инициатива, за
подпомагане на училища и ученици, за които в условията на извънредно положение
дистанционното обучение се оказа невъзможно поради липса на компютърна и
комуникационна техника. МетЛайф задели над 12 000 лв. за закупуване на оборудване в
помощ на образователния процес, за да имат повече деца безпрепятствен достъп до него.
Във втората фаза от проекта 80 ученика и техните семейства намиращи се в тежко финансово
положение бяха подпомогнати в стремежа си към образование. Чрез доброволни дарения от
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Служители и Застрахователни консултанти на МетЛайф България бяха закупени и оборудвани
с учебни пособия 80 училищни раници. Раниците бяха дарени на 80 ученика от
прогимназиален курс в 4 училища в София, Варна, Враца и Пазарджик.

Моля, опишете накратко (до 200 думи) целите и задачите на проекта / каузата.
Целта на проекта е да подпомогне учители и ученици и техните семейства в образователният
процес, като им осигури техническо оборудване. В случаите на необходимост от
дистанционно обучение, устройствата ще бъдат предоставяни за ползване на деца, които не
разполагат с такива и по тази причина остават изолирани от учебния процес.
Подпомагането и поощряването на образованието винаги са били във фокуса на внимание на
МетЛайф и служителите на компанията. Целта на доброволната дарителска акция бе да
намали ефекта на финансовите трудности за семействата на учениците. Да им помогне да
започнат новата учебна година, да ги подкрепи и окуражи да се учат и развиват.

Моля, опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2020 г.?
Средствата във първа фаза бяха осигурени от Фондация МетЛайф, а за идентифицирането на
училищата, анализа на техните нужди и осигуряването на оборудването се погрижиха
Джуниър Ачийвмънт България.
Във втората фаза с помощта на училищата и учителите бяха идентифицирани нуждаещите се
ученици, както и пособията, които биха били от най-голяма полза. Пакетите включващи висок
клас раница и ученически пособия бяха дефинирани. Инициативата беше анонсирана чрез
вътрешните канали за комуникация на МетЛайф и раниците бяха връчени на учениците
непосредствено преди началото на учебната година

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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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): Джуниър Ачийвмънт България
Не
5. Участват ли доброволци в процеса на реализация на проекта / каузата:
Не
Да, служители на компанията
Да, по-широк кръг партньори (моля посочете): Служители и Застрахователни
Агенти

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:
Дарение
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?
1. Благодарение на постоянната си доброволческа работа с училища в цялата страна имаме
възможност за преки наблюдения и контакт с учители и ученици. По този начин много от
служителите могат да идентифицират сфери и начини, по които можем да помогнем.
2. Консултации с партньорски организации

9. Как оценявате резултатите от проекта / каузата: Възможен е повече от един отговор
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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
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