Zásady podpory našich komunít
English

Slovak

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.

Zaväzujeme sa aktívne zapájať do aktivít miestnych komunít v okolí
našich hotelov a firemných priestorov. To znamená stať sa váženým a
rešpektovaným komunitným partnerom tak, že zabezpečíme, aby naše
obchodné ciele zlepšovali kvalitu života v komunite.

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.

Cieľom našich investícií do komunity je podporovať globálne snahy,
ktoré predstavujú firemné ciele IHG a ktoré predstavujú pozitívnu zmenu
pre komunity, v ktorých pôsobíme. Aktivity, ktoré podporujeme, musia
byť zosúladené s našimi firemnými hodnotami, „Winning Ways“ a naším
Etickým a firemným kódexom.

Who we support

Koho podporujeme

At a corporate level, we focus on:

Na korporátnej úrovni sa sústredíme na:









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.





Životné prostredie – chápeme našu zodpovednosť za
rešpektovanie životného prostredia a riadenie nášho dopadu naň
za účelom dosiahnutia výhod pre komunity, v ktorých pôsobíme
(napr. úspora energie, odpadu a vody).
Lokálne obchodné príležitosti – podporujeme rozvoj udržateľných
príležitostí v komunite, najmä v zmysle vzdelávania a trénovania
zručností na zlepšenie príležitostí na zamestnanie v odvetví
stravovania a ubytovania, najmä prostredníctvom IHG Academy.
Zmierňovanie dopadu katastrof – prostredníctvom programu IHG
Shelter in a Storm sa zaväzujeme pomáhať zmierňovať dopady
katastrof, či už prírodných alebo spôsobených človekom, ktoré
majú vplyv na naše hotely a okolité komunity.

Community partnerships

Komunitné partnerstvá

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

Pri výbere, ktoré komunitné organizácie máme podporovať, sa hlavné
rozhodovanie týka požiadaviek, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:









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.





preukazuje jasný účel a definovanú potrebu v jednej z troch oblastí,
na ktoré sa IHG zameriava;
uznáva inovatívny prístup pri riešení stanovených potrieb;
predstavuje efektívnu organizáciu a podrobne opisuje schopnosť
organizácie presadiť svoje návrhy
vyjadruje jasne výhody plynúce pre IHG a komunity našich hotelov.

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.

Na lokálnej úrovni podporujeme lokálnych manažérov a zamestnancov v
dodržiavaní týchto zásad ako zdravého základu pre správne
rozhodovanie, čo je pre ich komunitu správne, pri súčasnom
zabezpečovaní, že všetky rozhodnutia budú v duchu nášho Etického
kódexu.

Our approach to charitable giving

Náš prístup k charite

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.

Príspevky sa poskytujú iba organizáciám s overiteľným charitatívnym
statusom a takým, ktorých etické princípy sú konzistentné s naším
Etickým kódexom a sústreďujú sa na jednu z našich troch oblastí
zamerania.

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:

Nepodporujeme organizácie, ktoré diskriminujú podľa rasy,
náboženstva, vierovyznania, pohlavia, veku, fyzickej zdatnosti alebo
národnosti. Okrem toho vo všeobecnosti neposkytujeme príspevky:





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.









jednotlivcom;
náboženským organizáciám;
všeobecnú prevádzkovú podporu pre nemocnice a zdravotnícke
zariadenia;
kapitálové kampane;
nadačné fondy;
konferencie, workshopy alebo semináre, ktoré sa priamo netýkajú
našich obchodných záujmov;
viacročné granty – prisľúbený bude iba príspevok na prvý rok
viacročných projektov, pričom na základe koncoročného
vyhodnotenia môže byť poskytnutá následná podpora v ďalších
rokoch;
politické dotácie akéhokoľvek druhu.
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Review structure and process

Štruktúra a proces hodnotenia








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.




Korporátne dotácie sú riadené riadiacou skupinou tímu pre
spoločenskú zodpovednosť (CRT).
CRT čerpá z odozvy personálu, aby nasmeroval naše zásady na
podporu našich komunít.
CRT odporučí výkonnému výboru ročný rozpočet na schválenie,
stanoví zásady, smernice, kritériá a strategické smerovanie, a
schváli všetky príspevky pod dohľadom výkonného výboru.
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