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Σκοπός
Η σύνταξη μιας ετήσιας έκθεσης που θα παρουσιάζει την πρόοδο που έχετε κάνει από την αντίστοιχη προηγούμενη
έκθεση, σε σχέση με τους σκοπούς και στόχους αειφορίας που έχετε θέσει και η οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμη
στον καθένα.

1: Συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις σας
Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες από τις εσωτερικές εκθέσεις αειφορίας για το έτος αναφοράς. Θα πρέπει
να περιλαμβάνει τις επιδόσεις σας σε τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω τομείς:
Περιβάλλοντος | Εργασιακών & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | Κοινοτικής Δέσμευσης | Διασφάλισης
Ποιότητας

2: Συγκρίνετε την απόδοσή σας με τους σκοπούς, τους στόχους και τις
πολιτικές σας
Για κάθε τομέα που αναφέρεται στο Βήμα 1 ανωτέρω, θα πρέπει να συγκρίνετε το τι πραγματικά έκανε η
επιχείρησή σας σε σχέση με αυτό που είχατε πει ότι θα κάνετε. Για παράδειγμα, αν είχατε πει ότι θα
μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας κατά 20%, θα πρέπει να δείξετε στην έκθεση ποια ήταν η τελική
μείωση που πετύχατε.

3: Γράψτε την έκθεση
Η αναφορά σας θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Έναν σχετικό τίτλο, την ημερομηνία έκδοσης και το άτομο/α που την συνέταξαν
2. Το χρονικό διάστημα που αυτή καλύπτει και την ημερομηνία έκδοσης της τελευταίας έκθεσης
3. Τον τίτλο για κάθε έναν από τους τέσσερις τομείς που εξετάζετε από το Βήμα 1
4. Τους δημόσιους στόχους και σκοπούς που θέσατε ή/και τις δηλώσεις που κάνατε
5. Την πραγματική σας επίδοση ή/και δραστηριότητα
6. Σας προτείνουμε να συμπεριλάβετε μια παράγραφο με συμπεράσματα σχετικά με το γιατί τα
πήγατε καλά ή δεν τα πήγατε καλά
7. Τους στόχους και σκοπούς σας για το επόμενο έτος

4: Καταστήστε την έκθεση διαθέσιμη σε οποιονδή ποτε μπορεί να θέλει να
τη διαβάσει
Η έκθεση αυτή θα πρέπει να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα σας και να είναι διαθέσιμη τόσο σε χώρους
προσωπικού όσο και πελατών στο ξενοδοχείο σας. Αν η δημοσίευση της έκθεσης στην ιστοσελίδα σας δεν
είναι εφικτή, θα μπορούσατε:
–

–

Να την ανεβάσετε στο δικτυακό τόπο Travelife Collection, και στη συνέχεια, να περιλάβετε έναν
σύνδεσμο προς αυτή στην ιστοσελίδα σας ή σε μια δημόσια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, όπως
το Facebook.
Να την ανεβάσετε σε μια δημόσια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, αλλά να
βεβαιωθείτε ότι θα είναι εύκολο να τη βρει κάποιος καθ’ όλη τη χρονιά.
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