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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. 

Мы актыўна ўдзельнічаем у жыцці мясцовай грамадскасці вакол 
нашых гатэляў і карпаратыўных офісаў. Гэта азначае, што мы 
з’яўляемся паважаным і адказным партнёрам грамадскасці, 
намагаючыся, каб нашы камерцыйныя мэты спрыялі  паляпшэнню 
якасці жыцця мясцовых жыхароў. 

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. 

Мэта нашых інвестыцый у сацыяльную сферу – падтрымка 
агульных намаганняў, якія ляжаць у аснове дзейнасці IHG і 
накіраваны на аказанне станоўчага ўплыву на грамадскае 
асяроддзе, у якім мы працуем.  Дзейнасць, якую мы падтрымліваем, 
павінна адпавядаць нашым карпаратыўным каштоўнасцям, нашаму 
слогану «Winning Ways» і нашаму кодэксу дзелавых паводзін і этыкі. 

Who we support Каго мы падтрымліваем 

At a corporate level, we focus on: На карпаратыўным узроўні мы засяроджваем увагу на наступным: 

 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) 

 Навакольнае асяроддзе – мы ўсведамляем сваю адказнасць 

за павагу інтарэсаў навакольнага асяроддзя і будуем сваю 
працу такім чынам, каб яна ішла на карысць грамадскасці, дзе 
мы ажыццяўляем сваю дзейнасць (напр., энергазберажэнне, 
эканомія вады і перапрацоўка смецця)

 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

 Мясцовыя эканамічныя перспектывы – мы падтрымліваем 

устойлівае развіццё перспектыў сярод грамадскасці, асабліва 
гэта датычыць адукацыі і прафесійнага навучання, што 
павышае магчымасць працаўладкавання ў гасцінічнай 
індустрыі, у асноўным праз 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. 

 Дапамога падчас бедстваў – наша праграма IHG Shelter in a 

Storm накіравана на аказанне дапамогі падчас стыхійных і 
тэхнагенных бедстваў, якія адбываюцца ў мясцовасці, дзе 
знаходзяцца нашы гатэлі.

Community partnerships Сацыяльнае партнёрства 

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

Падчас выбару арганізацый для аказання падтрымкі асноўная ўвага 
надзяляецца запытам, якія задавальняюць наступным крытэрыям: 

 exhibit a clear purpose and defined need in one of IHG's three areas 
of focus 

 маюць выразную мэту і належаць да адной з трох сфер увагі
IHG

 recognise innovative approaches in addressing the defined need  прызнаюць інавацыйныя падыходы ў вырашэнні вызначанай 
патрэбнасці

 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.

 дэма нструюць эфектыўна сць а рганізацыі і падрабязна а пісва 
юць здольнасць арганізацыі давесці да канца сваю пра па нову

 выра зна тлумачаць, якую карысць атрымае IHG і супольнасць 
на шых га тэляў

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 лакальным узроўні мы імкнемся заахвоціць нашых менеджараў і 
працаўнікоў выкарыстоўваць гэтую палітыку як практычнае 
кіраўніцтва падчас вырашэння, што больш падыходзіць для іх 
супольнасці, пры гэтым усе рашэнні павінны адпавядаць нашаму 
кодэксу этыкі. 

Our approach to charitable giving Наша стаўленне да дабрачыннасці 

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. 

Ахвяраванні робяцца толькі тым арганізацыям, якія маюць 
пацверджаны дабрачынны статус, чые этычныя прынцыпы 
супадаюць з нашым кодэксам этыкі і якія належаць да адной з трох 
сфер, на якіх мы засяроджваем сваю ўвагу. 

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: 

Мы не падтрымліваем арганізацыі, якія дапушчаюць 
дыскрымінацыю па расе, рэлігіі, веравызнанні, поле, узросце, 
фізічным недахопе і нацыянальнасці. Акрамя таго, мы, як правіла, 
не робім ахвяраванні: 

 individuals  фізічным асобам

 religious organisations  рэлігійным арганізацыям

 general operating support for hospitals and health care institutions  на падтрымку звычайнай дзейнасці бальніц і медыцынскіх 
устаноў

 capital campaigns  у межах кампаній па зборы сродкаў

 endowment funds  дабрачынным фондам

 conferences, workshops or seminars not directly related to our 
business interests 

 канферэнцыям, працоўным паседжанням і семінарам, якія 
непасрэдна не звязаны з нашымі дзелавымі інтарэсамі 

 multi-year grants; only the first year of multi-year requests will be 
assured, with support in subsequent years dependent upon annual
evaluation 

 на шматгадовыя гранты; падтрымка забяспечваецца толькі на 
першы год з магчымым падаўжэннем на чарговы год у 
залежнасці ад штогадовай ацэнкі вынікаў

 political donations of any kind.  палітычныя ахвяраванні
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Review structure and process Механізм і працэс разгляду заявак 

 Corporate donations are governed by the Steering Group of the 
Corporate Responsibility Team (CRT) 

 Карпаратыўнымі ахвяраваннямі кіруе каардынацыйная група 
Каманды па карпаратыўнай адказнасці (CRT)

 The CRT draws on staff input to guide our 'Supporting our 
Communities' policy 

 CRT збірае звесткі пра ўнёсак, які зрабіў персанал, і 
выкарыстоўвае іх для кіравання нашай палітыкай «Падтрымкі
грамадскасці»

 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. 

 CRT прапануе гадавы бюджэт, які зацвярджаецца выканаўчым 
камітэтам, вызначае палітыкі, рэкамендацыі, крытэрыі і 
стратэгічныя кірункі, зацвярджае ўсе ахвяраванні пад 
кантролем выканаўчага камітэта.


