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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. 

Ми беремо активну участь в житті місцевих спільнот, які 
знаходяться поблизу від наших готелів і корпоративних офісів. Це 
означає необхідність бути важливим, відповідальним партнером 
спільноти, що можливо, коли наші ділові цілі покращують якість 
життя у спільноті. 

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. 

Метою наших інвестицій у спільноту є підтримка глобальних зусиль, 
які відображають ділові цілі IHG та позитивно впливають на 
спільноти, в яких ми працюємо. Види діяльності, які ми підтримуємо, 
повинні співпадати з нашими корпоративними цінностями "Winning 
Ways", а також з нашим кодексом етики та ділової поведінки. 

Who we support Кого ми підтримуємо 

At a corporate level, we focus on: На корпоративному рівні ми зосереджуємось на наступному: 

 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) 

 Навколишнє середовище – ми розуміємо свою 

відповідальність стосовно довкілля, керуємо нашим впливом на 
навколишнє середовище заради добробуту спільнот, в яких ми 
працюємо (наприклад, енергія, відходи та збереження води).

 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

 Локальні економічні можливості – ми підтримуємо розвиток 

сталих можливостей у спільнотах, зокрема в таких галузях, як 
освіта та професійні вміння, завдяки чому створюються 
додаткові робочі можливості в індустрії гостинності переважно з
використанням академії IHG. 

 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. 

 Порятунок у надзвичайних ситуаціях – за допомогою 

програми IHG Shelter in a Storm (притулок під час урагану) ми 
беремо на себе зобов'язання щодо надання допомоги тим, хто 
постраждав внаслідок природних або техногенних катастроф, 
що зачепили наші готелі та прилеглу місцевість. 

Community partnerships Партнерства з місцевими організаціями 

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

При виборі місцевих організацій, яким ми будемо надавати 
підтримку, ми в першу чергу віддаємо перевагу запитам, які 
відповідають наступним критеріям: 

 exhibit a clear purpose and defined need in one of IHG's three areas 
of focus 

 наявність чіткої мети та визначеної потреби в одній з трьох 
областей зацікавленості IHG; 

 recognise innovative approaches in addressing the defined need  визнання інноваційних підходів у задоволенні визначеної 
потреби; 

 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.

 доведена організаційна ефективність і підтвердження здатності
організації виконувати поставлені завдання,

 вміння чітко пояснити переваги IHG та спільноти співробітників
наших готелів. 

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. 

на локальному рівні наш підхід полягає в тому, щоб менеджери та 
співробітники використовували ці правила як загальні рекомендації 
в процесі прийняття рішень про те, що є найбільш корисним для їх 
спільнот, водночас дотримуючись нашого кодексу етики. 

Our approach to charitable giving Наш підхід до благодійних внесків 

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. 

Благодійна допомога можлива тільки на користь організацій з 
підтвердженим благодійним статусом, етичні принципи яких не 
суперечать нашому кодексу етики, а діяльність відповідає одній з 
наших трьох областей зацікавленості. 

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: 

Ми не підтримуємо організації, в яких існує дискримінація на основі 
раси, релігії, переконань, статі, віку, фізичних вад або національного 
походження. Окрім того, ми зазвичай не надаємо благодійної 
фінансової допомоги: 

 individuals  окремим особам;

 religious organisations  релігійним організаціям;

 general operating support for hospitals and health care institutions  на загальну підтримку лікарень і оздоровчих закладів; 

 capital campaigns  на кампанії зі збору коштів; 

 endowment funds  фондам пожертвувань;

 conferences, workshops or seminars not directly related to our 
business interests 

 на проведення конференцій, тренінгів та семінарів, що не 
мають безпосереднього відношення до наших ділових 
інтересів; 
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 multi-year grants; only the first year of multi-year requests will be 
assured, with support in subsequent years dependent upon annual
evaluation 

 у вигляді багаторічних грантів. У випадку отримання запитів на 
багаторічну допомогу вона забезпечується лише перший рік. 
Підтримка в наступні роки залежить від щорічної оцінки 
досягнутих результатів; 

 political donations of any kind.  як політичні пожертвування в будь-якому вигляді.

Review structure and process Структура і процес розгляду 

 Corporate donations are governed by the Steering Group of the 
Corporate Responsibility Team (CRT) 

 усі питання стосовно корпоративних пожертвувань вирішує 
керівна група відділу корпоративної відповідальності - Steering 
Group of the Corporate Responsibility Team (CRT)

 The CRT draws on staff input to guide our 'Supporting our 
Communities' policy 

 група CRT розробляє правила підтримки спільнот "Supporting 
our Communities" на основі інформації, отриманої від 
співробітників. 

 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. 

 CRT рекомендує щорічний бюджет, який затверджується 
виконавчим комітетом, встановлює правила, керівні принципи, 
критерії, приймає стратегічні рішення, а також схвалює всі 
благодійні внески під контролем виконавчого комітету. 


