Közösségi politikánk támogatása
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Hungarian

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.

Elkötelezettek vagyunk a helyi közösségekben való aktív részvételben
szállodánk szerte. Ez azt jelenti, hogy értékes, felelősségteljes
közösségi partnerként növeljük a közösségi életminőséget üzleti
céljainkkal.

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.

Közösségi beruházásaink célja a globális törekvések támogatása, amely
képviseli az IHG üzleti céljait és amely pozitív különbséget hoz a
közösségben ,ahol működünk. A tevékenységek, melyeket támogatunk
összhangban kell hogy legyen a vállalati értékeinkkel, "Winning Ways",
illetve Etikai és üzleti magatartási kódexunkkal.

Who we support

Kit támogatunk

At a corporate level, we focus on:

Vállalati szinten összpontosítunk:



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



A környezet - tisztában vagyunk környezetvédelmi
felelősségünkkel és kézben tartjuk hatásukat a közösség előnyére,
amelyben működünk.(pl. energia, hulladék és víz megtakarítás)



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.



Helyi gazdasági lehetőségek - támogatjuk a fenntartható
lehetőségek fejlesztését a közösségben, különösen az oktatás és
képzés területén, hogy növeljük a foglalkoztatási lehetőségek
kiszélesítését a vendéglátóipari ágazatban, elsősorban az IHG
Academy-n keresztül.
Katasztrófavédelem - az IHG Shelter in Storm program révén
elkötelezettek vagyunk, hogy segítsünk a katasztrófa-elhárítás
biztosításában, ha a természeti és ember okozta katasztrófák
befolyásolják a szállodánkat és körülötte lévő helyi közösségeket.





Community partnerships

Közösségi partnerség

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

Választáskor, mely közösségi szervezeteket támogassuk, elsődleges
megfontolás tárgyát képezi, hogy az alábbi kritériumoknak megfeleljen



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.











világos céllal és meghatározott szükségességnek a három IHG
terület egyikére összpontosítva
innovativ megközelítések felismerése meghatározott szükségletek
kezelésében
hatékony szervezet bemutatása és részletezése a szervezet azon
képességének, hogy a javaslatot végigvigye
világosan megmagyarázza az előnyeit az IHG és a hotel
közössége részére

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.

Helyi szinten célunk, hogy ösztönözzük helyi vezetőinket és
alkalmazottainkat ezen irányelvek betartására, mint közös útmutató a
döntések meghozatalában, mi a helyes a közösség számára, miközben
biztosítjuk, hogy minden döntés megfelel az Etikai Kodexnek.

Our approach to charitable giving

Célunk az adományozás

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.

Hozzájárulásokat kizárólag olyan szervezetek számára teszünk,
melynek ellenőrízhető jótékonysági állapota, és amelynek etikai elvei
összhangban vannak az Etikai kódexunkkal, és amely egyezik három fő
elvünk legalább egyikével.

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:

Nem támogatunk szervezeteket, amely diszkriminál faji,hitvallás, nem,
kor, fizikai kihívás vagy nemzeti származás tekintetében. Ezenkívül,
nem adunk hozzájárulást





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








capital campaigns
endowment funds




egyének
vallási szervezetek
általános működési támogatást kórházak és egészségügyi
intézmények
tőke kampányok
dotációs alapok
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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.





konferenciák, műhelyek és szemináriumok, amelyek nem
kapcsolódnak közvetlenül vállalati érdekeinkhez
több éves támogatás, kizárólag az első év biztosítása a több éves
keretben, támogatva az ezt követő éveket az éves értékelés
függvényében
bármilyen politikai adomány

Review structure and process

Stuktúra és folyamat felülvizsgálata








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.




Vállalati adományok a Vállalati Felelősségvállalási Csoport (CRT)
Irányító Csapata által felügyeltek.
A (CRT) a "Közösségünk támogatása" irányelvből merít
A CRT éves költségvetést javasol Végrehajtó Bizottság
jóváhagyásával, irányelveket, iránymutatásokat, kritériumokat és
stratégiai irányítást szab, illetve jóváhagy minden hozzájárulást a
Végrehajtó Bizottság felügyeletével.
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