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Детски лагер на VIG 2015:
Деца от 22 националности пеят и танцуват пред хора от третата
възраст в Австрия
След двуседмични летни забавления в Австрия, в края на миналата седмица около
500 деца на служители на VIG от 22 националности се завърнаха в родните си места.
През 2015 за шести път „Винер щетише ферзихерунгсферайн“, основен акционер на „Винер
иншурънс груп“, организира детски летен лагер на VIG – „VIG Kids Camp“. Наред с 14-те дни
игри и забавления – походи, опознавателни пътешествия из живописните солни и варовикови
пещери, спортни предизвикателства и обиколка на Виена и Залцбург, „Винер щетише
ферзихерунгсферайн“ заложи и на социалния си ангажимент и срещите между поколенията.
Възпитаване на съзнание от ранна детска възраст
„В детския лагер „VIG Kids Camp“ децата от Австрия и страните от Централна и Източна
Европа, в които „Виена иншурънс груп“ развива дейност, посредством игра опознават
международната среда на родителите си и по този начин научават понятия като
многообразие и междукултурни взаимодействия“, разяснява д-р Гюнтер Гайер, председател
на Управителния съвет на „Винер щетише ферзихерунгсферайн“. „Освен това в рамките
на посещения на домове за хора от третата възраст, учим децата от най-ранна възраст
колко важни са чувството за солидарност и социалното съзнание, и не на последно място –
взаимното разбирателство.“
Около 500 деца от 22 националности от Европа прекараха две незабравими седмици в три бази
– „City Camp“ в Щреберсдорф, Виена, „Country Camp“ в курорта Ваграйн, и „Mountain Camp“ в
Мариацел. Във всеки от лагерите един ден бе определен за социални дейности, за които
децата се подготвяха с голямо желание, разучаваха танци и репетираха песни.
Посещението на група деца от „City Camp“ в католическия приют „Gemeinsam leben“ във
Виена – Леополдщат бе очаквано с нетърпение от обитателите му. Децата с голямо желание
им изпяха песни от родината – Чехия, Словакия, Украйна и Естония.
В Щирия хърватските, сръбски и словенски момчета и момичета от „Mountain Camp“ посетиха
дома за хора от третата възраст Тьорл. Те бяха подготвили танцова сюита, хореографията за
която бяха разучили заедно с ръководителките си.
Много вълнуваща и за двете страни бе и срещата в дома за хора от третата възраст „Mirabell“
в Залцбург. Домакините се зарадваха много на песните и танците, представени от децата от
Македония, Словакия и Чехия, и няколко пъти ги викаха на бис.
Преглед на събитията от детския лагер „VIG Kids Camp 2015“ предлага филмът „VIG Kids Camp
Video 2015“, който можете да видите на xxxxxxxxx.

W IENER STÄDTISCHE W ECHSELSEITIGER VERSICHERUNGSVEREIN, MAIN SHAREHOLDER OF VIENNA INSURANCE GROUP
VIENNA INSURANCE GROUP: Wiener Städtische (AT) • Donau (AT) • s Versicherung Gruppe (AT, CZ, HR, HU, RO, SK) • Intersig (AL) • Sigma Interalbanian (AL)
Bulstrad (BG) • Bulstrad Life (BG) • Wiener Osiguranje (BIH) • Kupala (BY) • Kooperativa (CZ) • CPP (CZ) • VIG RE (CZ) • InterRisk (DE) • Compensa Life (EE, LT, LV)
GPIH (GE) • IRAO (GE) • Wiener osiguranje (HR) • Union Biztosító (HU) • Vienna Life Biztosító (HU) • Vienna-Life (LI) • Donaris (MD) • Wiener Städtische Podgorica (ME)
Winner (MK) • Winner Life (MK) • Makedonija (MK) • Compensa (PL) • InterRisk (PL) • Benefia (PL) • Polisa (PL) • Skandia (PL) • Omniasig (RO) • Asirom (RO)
Wiener Städtische Beograd (RS) • Kooperativa (SK) • Komunálna poisťovňa (SK) • Ray Sigorta (TR) • Kniazha (UA) • Globus (UA) • Jupiter (UA) • UIG (UA)
Branches: Donau (IT), Wiener Städtische (IT), Wiener Städtische (SI)
DVR: 0688533

Обща информация за детския лагер „VIG Kids Camp 2015“
За участие в детския лагер е необходим на първо място талант. Тази година се проведе
конкурс за детска рисунка, озаглавен „Бъдещето на нашата земя“. Проявяващите интерес деца
между 9 и 13 годишна възраст можеха да участват и да нарисуват как ще изглежда нашият свят
в бъдеще. Най-оригиналните творби бяха отличени с покана за участие в детския лагер. Някои
от наградените рисунки и повече информация за детския лагер на „Винер щетише
ферзихерунгсферайн“ можете да намерите на следния уебсайт: www.vigkidscamp.com.
„Винер щетише ферзихерунгсферайн“ е основен акционер на “Виена иншурънс груп“ (VIG) и подпомага всички
културни и социални дейности на концерна. Сериозно внимание се обръща на трансграничния културен обмен, който
отваря пътя към културно обогатяване и развитие. В рамките на сътрудничеството и различните инициативи се
оказва целенасочена подкрепа за социално активни организации, предимно в страните от Централна и Източна
Европа, в които „Виена иншурънс груп“ развива дейност. Наред с това, в качеството си на основен акционер, „Винер
щетише ферзихерунгсферайн“ се занимава и с основните стратегически въпроси на концерна.
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