
 

 

Направи крачка към доброто! – Благотворително състезание на THSN България 2022 

 

Благотворителното състезание Направи крачка към доброто! на THSN България ще се 

проведе между 1 и 30 юни 2022 г. То е част от кампанията Global Challenge 2022 на 

инициативата на Generali - The Human Safety Net. Тя развива дейност в 23 държави в 

Европа, Латинска Америка и Азия. Нейните цели са осигуряването на подкрепа за 

семейства и деца, живеещи в уязвими обстоятелства, както и интегрирането на 

бежанци чрез заетост. 

В благотворителното състезание Направи крачка към доброто! ще могат да се включат 

всички желаещи служители и агенти на Дженерали Застраховане АД. Неговата цел е 

всички заедно да направим колкото се може повече крачки в рамките на един месец.  

Кампанията ще се проведе през юни 2022 г., като участниците в него ще бъдат 

разпределени в отбори от по няколко души. За да се включат в състезанието, те ще 

заплатят такса за участие в размер на 10 лв., която ще бъде дарена на партньорите ни 

от Фондация “За Нашите Деца”.  

Активността на всеки от участниците ще бъде отчитана с помощта на мобилното 

приложение Outwalk.  

Какво трябва да знаете за Outwalk: 

- Мобилното приложение отчита извървените стъпки и разстояние на различна 

база – дневна, седмична, месечна и годишна; 

- Мобилното приложение е безплатно и работи с мобилни устройства, ползващи 

операционни системи Android и iOS; 

- То може да бъде изтеглено от Google Play и App Store; 

- Outwalk работи с приложенията Google Fit и Apple Health, за да отчита 

извървените крачки и изминатото разстояние.* 

 

*Ако сте потребител на Android и нямате Google Fit, то трябва предварително да го инсталирате. Потребителите на iOS 

имат Apple Health на своите устройства по подразбиране. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macropinch.treadmill&hl=bg&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/outwalk/id1006583272


Включи се на 1 юни 2022 г., защото всяка твоя крачка е от значение! Досега заедно с 

Фондация “За Нашите Деца” сме подкрепили близо 2000 деца и повече от 2600 

родители. Помогни ни да продължим със своето начинание и да подадем ръка на още 

повече семейства!  

Направи крачка към доброто и се присъедини към състезанието! Нека заедно съберем 

колкото се може повече средства! 

 


