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Σκοπός
Η εφαρμογή διαδικασιών που εξασφαλίζουν ότι λαμβάνετε μέτρα για την πρόληψη και τον τερματισμό κάθε είδους
διακρίσεων που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το προσωπικό σας.

1: Καταν οήστε τι συνιστά διάκριση και ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας
Επισκεφθείτε τη «Ζώνη Μέλους» για να διαβάσετε τους λεπτομερείς οδηγούς της Travelife για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα και τις Δίκαιες Εργασιακές Πρακτικές. Σε αυτούς εξηγούνται επαρκώς οι διεθνείς νόμοι που τα
πιστοποιημένα μέλη της Travelife οφείλουν να τηρούν σε σχέση με την αποφυγή διακρίσεων.

2: Εφαρμόστε μέτρα για την πρόληψη και τ ον τερματισμό των διακρίσεων
Θα πρέπει:
1.

2.
3.
4.

Να έχετε μια πολιτική για την εργασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνει τη γραπτή
δέσμευσή σας για την πρόληψη και τον τερματισμό των διακρίσεων. Βεβαιωθείτε ότι αυτή η
πολιτική είναι διαθέσιμη στο κοινό και γνωστοποιείται στο προσωπικό, τους επισκέπτες και τους
προμηθευτές.
Να συμπεριλάβετε στην ετήσια εσωτερική αναφορά αειφορίας σας μια αξιολόγηση των
προσπαθειών σας για την καταπολέμηση των διακρίσεων, σε συνάρτηση με τις δεσμεύσεις που
αναλάβατε στην αντίστοιχη πολιτική σας.
Να συμπεριλάβετε την πρόοδο που έχετε κάνει ή/και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη
και τον τερματισμό των διακρίσεων στη δημόσια έκθεση αειφορίας σας.
Να πραγματοποιείτε μια εκπαίδευση ή/και να δίνετε πληροφορίες σχετικά με την καταπολέμηση
των διακρίσεων σε όλο το προσωπικό τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ή να εξασφαλίζετε ότι όλοι
οι νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι λαμβάνουν τη συγκεκριμένη εκπαίδευση.

3: Παρακολουθήστε . Επανεξετάστε. Βελτιώστε
Τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια θα πρέπει να επανεξετάζετε και να αναθεωρείτε τις πολιτικές και διαδικασίες
που αφορούν στην πρόληψη και τον τερματισμό των διακρίσεων στην επιχείρησή σας ώστε να
εξασφαλίζετε τη διαρκή κάλυψη και βελτίωση του εργασιακού σας χώρου σε αυτόν τον τομέα.
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