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GENERALI Застраховане започва да 

подкрепя неправителствения сектор с 

инициативата The Human Safety Net 

 

• THE HUMAN SAFETY NET е глобална инициатива на Група 
GENERALI, базирана на идеята, че „Хора помагат на хора“ . 

• GENERALI България се присъединява като разширява 
проекта и у нас, заедно с дългогодишния си партньор 
Фондация „За нашите деца“. 

София – GENERALI България бе избрана за участник в глобалния социален проект, след 

като винаги е вярвало в задължението на успешните компании да връщат стойност в 

обществото. Инициативата The Human Safety Net има за цел да постигне устойчива 

промяна, като създаде ефективно социално подпомагане. Добре установеното ни 

партньорство с неправителствения сектор, в частност с Фондация „За нашите деца“, която 

вече за 27 години е помогнала на над 12 800 деца и семейства в риск. Така 

продължаващото ни партньорство може да усили въздействието си и да реализира по-

смели амбиции в работата с деца в риск, деца без родителски грижи и деца със специални 

нужди в развитието.  

В тази връзка имахме удоволствието да вземем участие в предстоящото отваряне на 

Детски Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“. За нуждите на 

дневния център, служители на Generali с радост откликнаха на молбата за сглобяване на 

детски и бебешки мебели, които дечицата ще ползват за упражнения и отдих. 

Дневният център има за цел да подпомага деца от 0 до 7 годишна възраст, с трудности в 

общото им развитие и заболявания на централната нервна система - Синдром на Даун, 

Детска Церебрална Парализа и др. 

Фондация „За нашите деца“ са обособили различни пространства в сградата, които ще се 

използват за Дневна зала за игра и занимания; Зала за групова рехабилитация; Кабинет за 

индивидуална рехабилитация; Сензорна зала; Санитарни помещения със зона за повиване 

и лична хигиена; Помещения за отдих и почивка на децата – спалня за следобеден сън; 

Трапезария за хранене на децата по програмата за целодневна грижа; Двор със 

специализирана детска площадка, с осигурен достъп за деца с увреждания.  

Широк кръг от специалисти ще се погрижат за разнообразнието от дейности, в които са 

включени рехабилитация, логопедична и психологическа подкрепа, ерго- и арт-терапия, 

игри, приказки, танци, музика и други вълнуващи и подпомагащи развитието занимания. 

Така децата ще имат шанс да преодоляват динамичните предизвикателства, пред които са 

изправени, за да участват ефективно в образователния процес и имат своето пълноценно 

детство. 

Програмата за работа с родители на деца с увреждания става част от набора услуги, 

консултации и допълнителна подкрепа на семейства в риск, за чието осъществяване през 

годините GENERALI си партнира и подкрепя Фондация „За нашите деца“. Новите услуги са 

насочена към изграждане на приемаща нагласа към детето с увреждане в нашето 

общество и към формиране на знания и умения, с които семейството му да бъде упора в 

трудностите. 

ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП 

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и 

е част от Generali Group. 
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Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани 

с  управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 

страни по света с общ премиен приход от над 69,7 милиарда евро за 2019 г. С близо 72 000 

служители, обслужващи 61 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и 

нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде 

партньор за цял живот на своите клиенти като предлага иновативни и персонализирани 

решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. 

В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си 

офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона.  

 „Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. 

София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049  и притежава  лиценз за 

извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по 

застраховане от 26.03.1998 г.  „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, 

вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на 

застрахователни компании (IVASS) в Италия. 

 

 


