Формуляр за участие
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2020

Име на компанията:
Адрес:
Моля, посочете на коя
асоциация сте член:

ЗК „УНИКА България“
гр. София 1000, бул. Тодор Александров 18
АБЗ

1. Компанията оперира на:
x

международно ниво
национално ниво
регионално ниво

2. Награда «Застрахователи за обществото»
Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата:
“500 безплатни медицински консултации в приложението MedUNIQA”

Начало на проекта / каузата (месец, година):
Месец март 2020
Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно):
Еднократно
Бюджет на проекта / каузата:
10 000 лева
Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност?
Да
Опишете накратко (до 200 думи) проекта / каузата, която номинирате за наградата:
През месец март 2020 година в България беше обявено извънредно положение поради
разпространението на COVID-19. През същия месец, без да подозира пред какво ще бъде
изправен целият свят, беше планиран и старта на приложението за онлайн медицински
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консултации MedUNIQA, разработено за ЗК УНИКА, като допълнителна услуга за клиенти със
сключена застраховка „УНИКА за нашето здраве“. Но по време на това извънредното
положение, бяха отменени възможностите за контролни и профилактични прегледи, а много
хора се страхуваха и избягваха посещението на болници и медицински центрове, което
направи онлайн консултациите още по-привлекателни за потребителите. Трудностите, пред
които всички се оказахме изправени, провокира корпоративния свят с ресурса, с които
разполага, да окаже своята подкрепа, за да се справим с най-малко последици и щети. Във
възможностите на УНИКА беше да предостави консултации с лекар в 11 от най-търсените
области без да има риск от заразяване както за пациенти, така и за консултанти. УНИКА
осигури 500 безплатни онлайн медицински консултации за всеки един нуждаещ се без
каквито и да било ограничения, като разходите бяха поети от компанията.

Моля, опишете накратко (до 200 думи) целите и задачите на проекта / каузата.
Целта на проекта е да позволи на всеки един потребител, който има някакви здравословни
притеснения да получи навременна медицинска консултация и да не неглижира общото си
здравословно състояние. Същевременно се спазват и препоръките за социална изолация и не
се поставя в риск от заразяване нито потребителят, нито консултантът.

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

Стартиране на приложението MedUNIQA

-

Осигуряване на 500 безплатни консултации за всички желаещи

-

Разширяване на броя на предлаганите консултанти, добавяйки още две направления, а
именно Диетолог и Психолог, като търсени специалисти поради осезаемите последици
от социалната изолация;

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)
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
Други (моля опишете) – всички нуждаещи се
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?

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

Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2020!
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