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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.

Έχουμε δεσμευτεί να δραστηριοποιούμαστε στη ζωή των τοπικών
κοινοτήτων γύρω από τα ξενοδοχεία και τα γραφεία μας. Αυτό σημαίνει
να είμαστε πολύτιμοι και υπεύθυνοι εταίροι των κοινοτήτων,
εξασφαλίζοντας ότι οι επιχειρηματικοί μας στόχοι βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής της κοινότητας.

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.

Στόχος της επένδυσής μας στις κοινότητες είναι να υποστηρίζουμε
συνολικές προσπάθειες που αντικατοπτρίζουν τους επιχειρηματικούς
στόχους του Ομίλου IHG και που επιφέρουν θετικές αλλαγές στις
κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Οι δράσεις που
υποστηρίζουμε πρέπει να συμφωνούν με τις εταιρικές μας αξίες, τα
'Winning Ways' και τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής
Συμπεριφοράς μας.

Who we support

Ποιους υποστηρίζουμε

At a corporate level, we focus on:

Σε εταιρικό επίπεδο, εστιάζουμε:



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.









Στο περιβάλλον – κατανοούμε την ευθύνη που έχουμε να
σεβόμαστε το περιβάλλον και να διαχειριζόμαστε τον αντίκτυπό μας
προς όφελος των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε
(π.χ. μέσω εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και απορριμμάτων)
Σε ευκαιρίες για την τοπική οικονομία – υποστηρίζουμε την
ανάπτυξη αειφόρων ευκαιριών στην κοινότητα, ιδίως ως προς την
εκπαίδευση και την κατάρτιση, με στόχο τη βελτίωση της
προοπτικής των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο, κυρίως
μέσω της ακαδημίας μας IHG Academy
Στην ανακούφιση από καταστροφές – μέσω του προγράμματός
μας IHG Shelter in a Storm, έχουμε αναλάβει να συνδράμουμε στην
παροχή ανακούφισης, όποτε φυσικές ή ανθρωπογενείς
καταστροφές πλήττουν τα ξενοδοχεία μας και τις τοπικές κοινότητες
που τα περιβάλλουν.

Community partnerships

Κοινοτικοί εταίροι

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

Όταν επιλέγουμε ποιον οργανισμό θα υποστηρίξουμε σε μια κοινότητα,
δίνουμε σημασία κυρίως στις αιτήσεις που πληρούν τα ακόλουθα
κριτήρια:



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.







αναφέρουν σαφείς σκοπούς και προσδιορισμένες ανάγκες σε έναν
από τους τρεις βασικούς τομείς ενδιαφέροντος του Ομίλου IHG
προτείνουν καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των
προσδιορισμένων αναγκών
αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητα του οργανισμού και
αναλύουν την ικανότητα του οργανισμού να διεκπεραιώσει την
πρότασή του,
εξηγώντας καθαρά τα πλεονεκτήματά της για τον Όμιλο IHG και τις
κοινότητες των ξενοδοχείων μας.

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.

Σε τοπικό επίπεδο, η πολιτική μας είναι να ενθαρρύνουμε τα τοπικά μας
στελέχη και τους εργαζομένους μας να χρησιμοποιούν την πολιτική αυτή
ως γνώμονα κοινής λογικής, όταν αποφασίζουν για το τι είναι καλό για
την κοινότητά τους, επιβεβαιώνοντας πάντα ότι όλες οι αποφάσεις θα
είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Our approach to charitable giving

Η προσέγγισή μας στις φιλανθρωπικές δωρεές

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.

Συνεισφορές γίνονται μόνο σε οργανισμούς με εξακριβώσιμο
φιλανθρωπικό χαρακτήρα, οι ηθικές αρχές των οποίων συνάδουν με τον
Κώδικα Δεοντολογίας μας, εφόσον εμπίπτουν σε έναν από τους τρεις
τομείς ενδιαφέροντός μας.

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:

Δεν υποστηρίζουμε οργανώσεις που κάνουν διακρίσεις λόγω φυλής,
θρησκείας ή θρησκεύματος, φύλου, ηλικίας, σωματικής αναπηρίας ή
εθνικότητας. Επιπλέον, σε γενικές γραμμές δεν παρέχουμε εισφορές σε:





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








capital campaigns
endowment funds




ιδιώτες
θρησκευτικές οργανώσεις
γενική λειτουργική υποστήριξη σε νοσοκομεία και ιδρύματα
περίθαλψης
εκστρατείες συγκέντρωσης πόρων
αποθεματικά ταμεία
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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.





συνέδρια, εργαστήρια ή σεμινάρια που δεν συνδέονται άμεσα με τα
επιχειρηματικά μας συμφέροντα
πολυετείς χορηγίες: σε περίπτωση πολυετών αιτήσεων, μόνο το
πρώτο έτος καλύπτεται, με την υποστήριξη κατά τα επόμενα έτη να
βασίζεται σε ετήσια αξιολόγηση
πάσης φύσεως πολιτικές δωρεές.

Review structure and process

Δομή και διαδικασία εξέτασης



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.








Οι εταιρικές δωρεές υπάγονται στη Συντονιστική Επιτροπή της
Ομάδας Εταιρικής Ευθύνης (CRT)
Η ομάδα CRT βασίζεται σε πληροφορίες από το προσωπικό
προκειμένου να χαράξει την πολιτική "Υποστήριξης των
Κοινοτήτων" μας
Η ομάδα CRT υποβάλλει ετήσιο προϋπολογισμό προς έγκριση από
την Εκτελεστική Επιτροπή, θεσπίζει πολιτικές, κατευθυντήριες
γραμμές, κριτήρια και στρατηγικές κατευθύνσεις και εγκρίνει όλες
τις δωρεές υπό την επίβλεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
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