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Σκοπός
Η δημιουργία ενός εγγράφου που περιγράφει τη δέσμευσή σας για στήριξη της τοπικής κοινότητας. Η πολιτική αυτή θα
πρέπει να είναι διαθέσιμη στο κοινό και να περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνετε ή προτίθεστε να λάβετε για τη στήριξη
και τη διασφάλιση της κοινότητας.

1: Γράψτε μια γενική δήλωση δέσμευσης
Αυτή πρέπει να μην ξεπερνά τη μια παράγραφο. Θα πρέπει να δείχνει την κατανόησή σας για τη σημασία που
έχει η τοπική κοινότητα για την επιχείρησή σας και να συνοψίζει τη δέσμευσή σας να λειτουργείτε με τρόπο
που να σέβεται, στηρίζει και προστατεύει την τοπική οικονομία, τους ντόπιους κατοίκους και τον τρόπο ζωής
τους. Η εν λόγω δήλωση μπορεί να συνιστά μια αυτόνομη πολιτική ή να συμπεριληφθεί στη γενική πολιτική
αειφορίας του ξενοδοχείου σας.

2: Γράψτε τους τρόπους με τους οποίους θα στηρί ζετε την κοινότητά σας
Για κάθε ένα από τα πεδία που αναφέρονται παρακάτω θα πρέπει να επιλέξετε τους καλύτερους τρόπους, με
τους οποίους η επιχείρησή σας θα μπορεί να υποστηρίζει την τοπική κοινότητα, σε συνάρτηση βέβαια με το
μέγεθος και τους πόρους της, αλλά και τις συνθήκες στην περιοχή σας:
Στήριξη της τοπικής οικονομίας | Σεβασμός και προστασία του τοπικού πολιτισμού, των παραδόσεων και
του τρόπου ζωής | Στήριξη πρωτοβουλιών που βελτιώνουν την κοινότητα | Στήριξη και προστασία της
πρόσβασης σε πόρους και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης
Σημειώστε αυτούς τους τρόπους ως τους στόχους υποστήριξης και συμμετοχής της επιχείρησής σας στην
τοπική κοινότητα. Συμπεριλάβετέ τους στην αντίστοιχη πολιτική σας ή προσθέστε τους στη γενική πολιτική
αειφορίας του ξενοδοχείου σας.

3: Εφαρμόστε τις διαδικασ ίες σας
Οι στόχοι που θέσατε θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα σχέδιο, το οποίο θα ανατεθεί σε συγκεκριμένα
άτομα ή ομάδες για την εφαρμογή του.

4: Αξιολογήστε την πρ όοδό σας και συμπεριλάβετέ την στις εσωτερικές
αναφορές σας
Κάθε φορά που ετοιμάζετε μια εσωτερική αναφορά αειφορίας, θα πρέπει να σημειώνετε την οποιαδήποτε
πρόοδο έχει επιτευχθεί για καθέναν από τους στόχους σας. Επίσης, θα πρέπει να εξετάζετε εάν κάποιος από
αυτούς τους στόχους πρέπει να αλλάξει και να κάνετε σχετικές προτάσεις στην ανώτερη διοίκηση για τις
όποιες αλλαγές ή για νέους στόχους.

5: Προβάλετε την πρόοδό σας εκτός της επιχείρησής σας
Κάθε φορά που ετοιμάζετε μια εξωτερική έκθεση αειφορίας, αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σύνοψη
της προόδου που έχετε κάνει σε τουλάχιστον έναν ή δύο από τους στόχους δέσμευσης προς την τοπική
κοινότητα.
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