Правило за поддържане на нашите общности
English

Bulgarian

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.

Поели сме ангажимент за активно участие в местните общности
около нашите хотели и корпоративни офиси. Това означава да сме
ценен, отговорен партньор в общността, като гарантираме, че
нашите бизнес цели подобряват качеството на живот в нея.

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 инвестициите ни в общността е да поддържаме
глобалните инициативи, които представляват бизнес целите на IHG
и които оказват положително въздействие върху общностите, в
които развиваме дейност. Дейностите, които поддържаме, трябва
да са в синхрон с корпоративните ни ценности, „Winning Way“ и
нашия Кодекс за етика и бизнес поведение.

Who we support

Кого поддържаме

At a corporate level, we focus on:

На корпоративно ниво се фокусираме върху:



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.









Околната среда – разбираме отговорността си да пазим
околната среда и да управляваме ефектите върху нея за
благото на общностите, в които развиваме дейност (напр.
пестене на енергия, отпадъци и вода).
Местни икономически възможности – поддържаме
развитието на устойчиви възможности в общността, особено
що се отнася до образованието и професионалното обучение
за подобряване на трудовите възможности в сферата на
обслужването, най-вече чрез IHG Academy.
Подпомагане при бедствия – чрез програмата „Shelter in a
Storm“ на IHG сме поели ангажимента да помагаме за
осигуряването на помощ при бедствия, когато природни и
причинени от човека бедствия засегнат нашите хотели и
заобикалящите ги местни общности.

Community partnerships

Партньорства в общността

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

При избора на това, кои обществени организации да подпомагаме,
основно внимание се отдава на заявки, отговарящи на следните
критерии:



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.







демонстрират ясна цел и определена нужда в една от трите
фокусни сфери на IHG;
разпознават новаторски подходи към решаването на
определената нужда;
демонстрират ефективна организация и разглеждат подробно
способността на организацията да реализира предложението
си;
ясно обясняват предимствата за IHG и общностите на
хотелите ни.

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 местно ниво подходът ни е да насърчаваме местните си
мениджъри и служители да използват това правило като
здравомислеща насока при решаването на това, кое е правилно за
тяхната общност, като същевременно гарантират, че всички
решения са съобразени с нашия Кодекс за етика.

Our approach to charitable giving

Нашият подход към благотворителните дарения

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.

Дарения се правят само на организации, които са с удостоверим
статут на благотворителна организация, чиито етични принципи са
съвместими с нашия Кодекс за етика и които са в синхрон с една от
трите ни фокусни сфери.

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 поддържаме организации, които дискриминират на базата на
раса, религия, вероизповедание, пол, възраст, физически
затруднения или национален произход. Освен това, обикновено не
бихме предоставили дарения на:





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








capital campaigns
endowment funds




частни лица;
религиозни организации;
обща оперативна подкрепа за болници и институции за
здравеопазване и грижи;
капиталови кампании;
дарителски фондове;
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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, симпозиуми или семинари, които не са директно
свързани с нашите бизнес интереси;
субсидии за няколко години; само първата година от заявки за
няколко години ще бъде обезпечена, като подкрепата за
последващи години зависи от годишна оценка;
политически дарения от какъвто и да е 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.








Корпоративните дарения се регламентират от управленската
група на екипа за корпоративна отговорност (CRT).
CRT разчита на сътрудничеството на персонала за
ориентиране на правилото ни „Поддържане на нашите
общности“.
CRT препоръчва годишен бюджет за одобрение от
Изпълнителния комитет, задава правила, указания, критерии и
стратегическо управление, като също така одобрява всички
дарения под надзора на Изпълнителния комитет
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