Поддршка на политиката на нашите заедници
English

Macedonian

We are committed to active involvement in the local communities around
our hotels and corporate offices. That means being a valued, responsible
community partner by ensuring that our business objectives enhance the
quality of life in the community.

Посветени сме на активно вклучување во локалните заедници во
околината на нашите хотели и корпоративните канцеларии. Тоа
значи да се биде ценет и одговорен партнер на заедницата
гарантирајќи дека нашите деловни цели го подобруваат квалитетот
на живот во заедницата.

The aim of our community investment is to support global efforts that
represent the business goals of IHG and which make a positive difference
to the communities in which we operate. The activities we support must be
aligned with our corporate values, 'Winning Ways', and our Code of Ethics
and Business Conduct.

Целта на инвестирањето во нашата заедница е да ги поддржиме
глобалните напори што ги претставуваат деловните цели на IHG и
коишто имаат позитивен ефект врз заедниците во коишто
дејствуваме. Активностите што ги поддржуваме мора да бидат во
согласност со нашите корпоративни вредности, „Winning Ways“ и
Кодексот за етика и деловно однесување.

Who we support

Кого го поддржуваме

At a corporate level, we focus on:

На ниво на корпорација, сосредоточени сме на:



The environment – we understand our responsibility to respect the
environment and manage its impacts for the benefit of the
communities in which we operate (e.g. energy, waste and water
savings)
Local economic opportunity – we support the development of
sustainable opportunities in the community, especially in terms of
education and skills training to enhance employment opportunities in
the hospitality industry, predominantly through the IHG Academy



Disaster relief – through our IHG Shelter in a Storm Programme we
are committed to helping provide disaster relief when natural and
man-made disasters affect our hotels and the local communities
surrounding them.









Животната средина – ја сфаќаме нашата одговорност за
почитување на животната средина и управување со нејзините
влијанија со цел заедниците во коишто дејствуваме да имаат
придобивки (на пр. заштеда на енергија, отпад и вода)
Локална економска можност – го поддржуваме развојот на
одржливите можности во заедницата, особено во поглед на
образование и обука за стекнување вештини со цел да се
зголемат можностите за вработување во угостителството,
претежно преку IHG Academy
Помош при масовни несреќи – преку програмата IHG Shelter
in a Storm , посветени сме кон обезбедување помош при
масовни несреќи кога природните катастрофи и катастрофите
предизвикани од човечки фактор имаат влијание врз нашите
хотели и локалните заедници што се наоѓаат во нивното
опкружување.

Community partnerships

Партнерства со заедницата

In choosing which community organisations to support, primary
consideration is given to requests that meet the following criteria:

Избирајќи кои организации од заедницата да ги поддржиме,
првенствено предност им се дава на барањата што ги исполнуваат
следниве критериуми:



exhibit a clear purpose and defined need in one of IHG's three areas
of focus
recognise innovative approaches in addressing the defined need



demonstrate an efficient organisation and detail the organisation's
ability to follow through on its proposal
explain clearly the benefits to IHG and our hotel communities.











да се покаже јасна цел и дефинирана потреба во еден од трите
домени на фокус на IHG
да се препознаат иновативните пристапи кога се прави осврт
кон дефинираната потреба
да се прикаже ефикасна организација и опширно да се објасни
способноста на организацијата за спроведување на предлогот
јасно да се објаснат придобивките за IHG и нашите хотелски
заедници.

At local level, our approach is to encourage our local managers and
employees to use this policy as a common sense guide in deciding what is
right for their community, while ensuring that all decisions conform to our
Code of Ethics.

На локално ниво, нашиот пристап е да се охрабрат локалните
менаџери и вработени да ја користат оваа политика како разумна
насока при одлучувањето за тоа што е исправно за нивната
заедница, гарантирајќи дека сите одлуки се во согласност со
нашиот Етички кодекс.

Our approach to charitable giving

Нашиот пристап кон донирањето во добротворни
цели

Contributions are only made to organisations with verifiable charity status
and whose ethical principles are consistent with our Code of Ethics and
who align to one of our three focus areas.

Прилози им се даваат само на организациите со добротворен
статус којшто може да се потврди и чии етички принципи се
доследни на нашиот Етички кодекс и коишто се во согласност со
еден од нашите три домени на фокус.

We do not support organisations that discriminate on the basis of race,
religion, creed, gender, age, physical challenge or national origin. In
addition, we will not generally provide contributions to:

Не поддржуваме организации коишто вршат дискриминација врз
основа на раса, религија, вера, пол, возраст, инвалидитет или
национално потекло. Освен тоа, обично не даваме прилози на:





individuals
religious organisations
general operating support for hospitals and health care institutions








capital campaigns
endowment funds




поединци
религиски организации
општа оперативна поддршка за болници и установи за
здравствена заштита
капитални кампањи
фондови за дарување
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conferences, workshops or seminars not directly related to our
business interests
multi-year grants; only the first year of multi-year requests will be
assured, with support in subsequent years dependent upon annual
evaluation
political donations of any kind.





конференции, работилници или семинари што не се
непосредно поврзани со нашите деловни интереси
повеќегодишни грантови; ќе се гарантира само првата година
од барањата за повеќегодишна помош, а наредните години
поддршка ќе се добива во зависност од годишната проценка
политички донации од каков било вид.

Review structure and process

Структура и процес на преглед








Corporate donations are governed by the Steering Group of the
Corporate Responsibility Team (CRT)
The CRT draws on staff input to guide our 'Supporting our
Communities' policy
The CRT recommends an annual budget for approval by the
Executive Committee, sets policies, guidelines, criteria and strategic
direction, and approves all contributions with Executive Committee
oversight.




Со донациите на корпорацијата управува Управувачката група
на Тимот за корпоративна одговорност (CRT)
CRT го користи придонесот на персоналот за водење на
политиката „Поддршка на нашите заедници“
CRT препорачува годишен буџет што треба да го одобри
Извршниот комитет, ги поставува политиките, насоките,
критериумите и стратегиската насока и ги одобрува сите
прилози со надзор на Извршниот комитет.
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