Käytäntömme yhteisömme tukemiseksi
English

Finnish

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.

Olemme sitoutuneet osallistumaan aktiivisesti hotelliemme ja
yrityksemme toimipisteiden lähellä olevien yhteisöjen toimintaan.
Haluamme toimia arvostettuna ja vastuullisena yhteisökumppanina
varmistamalla, että liiketoimintatavoitteemme parantavat yhteisön
elämänlaatua.

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.

Yhteisöön panostamisemme tarkoituksena on tukea maailmanlaajusia
pyrkimyksiä, jotka edustavat IHG:n liiketoimintatavoitteita ja jotka
vaikuttavat positiivisesti yhteisöihin, joissa toimimme. Tukemiemme
toimintojen on oltava yritysarvojemme, ”'Winning Ways” -käytäntöjen
sekä eettisen ohjeistomme ja menettelyohjeidemme mukaisia.

Who we support

Keitä me tuemme

At a corporate level, we focus on:

Yritystasolla keskitymme seuraaviin:









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.





Ympäristö – ymmärrämme, että vastuullamme on ympäristömme
kunnioittaminen ja hallitsemme ympäristövaikutustamme niiden
yhteisöjen eduksi, joissa toimimme (esim. energia-, jäte- ja
vedensäästö).
Paikalliset talousmahdollisuudet – tuemme kestävien
mahdollisuuksien luomista yhteisössä, etenkin tarjoamalla
koulutusta ja kursseja, jotka parantavat työllistymismahdollisuuksia
majoitusalalla, pääosin IHG Academyn avulla.
Katastrofiapu – olemme sitoutuneet IHG Shelter in a
Storm -ohjelmaan kuuluvan IHG Shelter -suojamme avulla
auttamaan katastrofiavun tarjoamisessa silloin, kun
luonnonkatastrofit tai ihmisen aiheuttamat katastrofit kohtaavat
hotelleitamme ja niitä ympäröiviä paikallisia yhteisöjä.

Community partnerships

Yhteisökumppanuudet

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

Kun valitsemme yhteisön organisaatioita tukikohteiksemme, otamme
huomioon ensisijaisesti seuraavat kriteerit:



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.











Organisaatiolla on selkeä tarkoitus ja määritetty tarve jollakin
kolmesta IHG:lle tärkeästä alueesta.
Määritetyn tarpeen ratkaisemiseksi on esitelty innovatiivisia
lähtökohtia.
Organisaatio on järjestäytynyt tehokkaasti ja pystyy osoittamaan
kykynsä toteuttaa ehdotuksensa.
Organisaatio pystyy selittämään tarkasti IHG:lle ja
hotelliyhteisöillemme aiheutuvat hyödyt.

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.

Paikallisella tasolla haluamme kannustaa paikallisia johtajia ja
työntekijöitä käyttämään tätä käytäntöä terven järjen oppaana heidän
päättäessään, mikä on oikein heidän yhteisölleen, ja varmistamaan
samalla, että kaikki päätökset ovat eettisen ohjeistomme mukaisia.

Our approach to charitable giving

Hyväntekeväisyyskäytäntömme

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.

Teemme lahjoituksia vain varsinaisille hyväntekeväisyysjärjestöille,
joiden eettiset periaatteet ovat yhdenmukaisia eettisten ohjeidemme
kanssa ja jotka sopivat johonkin kolmesta painopistealueestamme.

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:

Emme tue järjestöjä, jotka syyllistyvät etnisen taustan, uskonnon,
sukupuolen, iän, fyysisen rajoituksen tai kansallisuuden perusteella
tehtävään syrjintään. Lisäksi emme yleensä tee seuraavia lahjoituksia:


















individuals
religious organisations
general operating support for hospitals and health care institutions
capital campaigns
endowment funds
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.




lahjoitukset yksityishenkilöille
lahjoitukset uskonnollisille järjestöille
yleinen toimintatuki sairaaloille tai terveydenhuoltolaitoksille
varainhankintakampanjat
vakuutusrahastot
konferenssit, työpajat ja seminaarit, jotka eivät liity suoraan
liiketoimintaamme
monivuotiset apurahat (vain ensimmäinen vuosi monivuotisista
pyynnöistä voidaan taata, seuraavien vuosien tuki riippuu
vuotuisesta arvioinnista)
emme anna minkäänlaisia poliittisia lahjoituksia.
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Käytäntömme yhteisömme tukemiseksi
Review structure and process

Arvioinnin rakenne ja prosessi








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.




Yrityksen lahjoituksia hallitsee yritysvastuullisuustiimin (Corporate
Responsibility Team, CRT) johtoryhmä.
CRT ohjaa yhteisöjemme tukemiskäytäntöjämme henkilöstön
panoksen avulla.
CRT suosittelee toteutuskomitean hyväksymää vuotuista budjettia,
määritettyjä käytäntöjä, ohjeita, kriteerejä ja strategista neuvontaa
sekä hyväksyy kaikki lahjoitukset toteutuskomitean valvonnassa.
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