ჩვენი საზოგადოებების პოლიტიკის მხარდაჭერა
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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.

ჩვენს სასტუმროებსა და კორპორატიული ოფისებში აქტიურად
ვმონაწილეობთ ადგილობრივი საზოგადოებების საქმიანობაში. ეს
იმას ნიშნავს, რომ ვართ საზოგადოების ღირსეული,
პასუხისმგებლობის გრძნობით აღსავსე პარტნიორები, რადგან ჩვენი
კომერციული მიზნები აუმჯობესებს საზოგადოების ცხოვრების
ხარისხს.

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.

socialur sferoSi ჩვენი ინვესტირებis მიზანია mxari davuWiroT im
გლობალურ ძალისხმევაs, რაც წარმოადგენს IHG ჯგუფის კომერციულ
ამოცანებს და რასაც დადებითი ცვლილებები შემოაქვს იმ
საზოგადოებებში, რომლებშიც ვმუშაობთ. საქმიანობები, რომლებსაც
მხარს ვუჭერთ, უნდა შეესაბამებოდეs ჩვენს კორპორატიულ
ღირებულებებს, „Winning Ways“-ს და ჩვენს ეთიკის და კომერციული
საქმიანობის კოდექსს.

Who we support

ვის ვუჭერთ მხარს

At a corporate level, we focus on:

კორპორატიულ დონეზე ჩვენი ყურადღების ცენტრშია:



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.



გარემო – ვითვალისწინებთ ჩვენი გარემოს დაცვის
პასუხისმგებლობას და ვმართავთ მის ზეგავლენას იმ
საზოგადოებების სასიკეთოდ, რომლებშიც ვმოღვაწეობთ (მაგ.
ენერგეტიკა, ნარჩენების მართვა და წყლის ეკონომია)
ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობები – მხარს ვუჭერთ
საზოგადოებაში მდგრადი შესაძლებლობების ganviTarebas,
განსაკუთრებით განათლებისა და უნარებში მომზადების
სფეროში, სასტუმრო ინდუსტრიაში დასაქმების
შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით, umeteswilad IHG Academyis meSveobiT
სტიქიური უბედურების შემთხვევაში დახმარება – ჩვენი IHG
Shelter in a Storm პროგრამის ფარგლებში დახმარებას ვუწევთ
stiqiiT dazaralebulebs, rodesac ჩვენს სასტუმროებze თუ მათ გარშემო
myof mimdebare dasaxlebebze negatiur gavlenas axdens სტიქიურi ან
ადამიანის მიერ გამოწვეულi movlenebi.

Community partnerships

საზოგადოების პარტნიორობები

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

როდესაც ვირჩევთ, თუ საზოგადოების რომელ ორგანიზაციებთან
ვითანამშრომლოთ, უპირველეს ყოვლისა ყურადღება ექცევა
თხოვნებს, რომლებიც შემდეგ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს:






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.







IHG ჯგუფის ყურადღების ცენტრში მყოფი სამი სფეროდან ერთერთის მიზნების ჩამოყალიბება და მოთხოვნების განსაზღვრა
განსაზღვრული მოთხოვნების საკითხის გადასაჭრელად
ნოვატორული მიდგომების აღიარება
ეფექტური ორგანიზებისა და ორგანიზაციის მიზნის დასახვის
უნარის დადგენა
მკაფიოდ მიუთითეთ IHG ჯგუფისა და ჩვენი სასტუმროს
საზოგადოებების დადებით შედეგებზე

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.

ადგილობრივ დონეზე ჩვენი მიდგომაა მოვუწოდოთ ადგილობრივ
მენეჯერებს და თანამშრომლებს, რათა გამოიყენონ ეს წესები იმის
დასადგენად, თუ რა შეეფერება ჩვენს საზოგადოებას და ამავე დროს
უნდა დავრწმუნდეთ იმაში, რომ ყველა გადაწყვეტილება შეესაბამება
ჩვენს ეთიკის კოდექსს.

Our approach to charitable giving

ჩვენი მიდგომა ქველმოქმედებისადმი

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.

ქველმოქმედება განხორციელდება მხოლოდ იმ ორგანიზაციების
მიმართ, რომლებსაც გააჩნია დადასტურებული საქველმოქმედო
სტატუსი და რომლებიც შეესაბამებიან ჩვენს ყურადღების ცენტრში
მყოფ ერთ-ერთ სფეროს.
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ჩვენი საზოგადოებების პოლიტიკის მხარდაჭერა
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:

ჩვენ მხარს არ ვუჭერთ ორგანიზაციებს, რომლებიც დისკრიმინაციას
ეწევიან რასობრივ, რელიგიის, რწმენის, სქესის, ასაკის, ფიზიკური
ნიშნების ან ეროვნული წარმომავლობის ნიადაგზე. გარდა ამისა, ჩვენ
როგორც წესი, საქველმოქმედო დახმარებას არ ვუწევთ:





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.









ინდივიდუალურ პირებს
რელიგიურ ორგანიზაციებს
საავადმყოფოების და სამედიცინო დაწესებულებების
საქმიანობის ზოგად დახმარებას
საფინანსო კამპანიებს
საქველმოქმედო ფონდებს
კონფერენციებს, სემინარებს და სწავლებებს, რომლებიც არ არის
უშუალო კავშირში ჩვენს კომერციულ ინტერესებთან
მრავალწლიან გრანტებს; საქველმოქმედო თანხების გამოყოფა
შეიძლება მოხდეს მრავალწლიანი გრანტების მხოლოდ პირველი
წლისათვის, ხოლო შემდგომი წლების დახმარება
დამოკიდებული იქნება ყოველწლიურ შეფასებაზე
nebisimeri სახის პოლიტიკური Sewirulebani

Review structure and process

შემოწმების სტრუქტურა და პროცესი



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.



კორპორატიულ დოტაციების ზედამხედველობას აწარმოებს
კორპორატიული პასუხისმგებლობის ჯგუფის (CRT)
საკოორდინაციო ჯგუფი
კორპორატიული პასუხისმგებლობის ჯგუფი (CRT) აგროვებს
თანამშრომელთა მიერ მიღებულ ინფორმაციას „ჩვენი
საზოგადოებების“ პოლიტიკის განხორციელების მიზნით
კორპორატიული პასუხისმგებლობის ჯგუფი (CRT) იძლევა
აღმასრულებელი კომიტეტის მიერ დასამტკიცებელი
ყოველწლიური ბიუჯეტის რეკომენდაციას, აყალიბებს წესებს,
დირექტივებს, კრიტერიუმებს და სტრატეგიულ
მიმართულებებს, და ამტკიცებს ყველა საქველმოქმედო თანხის
გაცემას აღმასრულებელი კომიტეტის ზედამხედველობით.
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