ABC Otel Toplum Uyum Politikası
Taahhüdümüz
ABC Otel’in üst yönetimi, içinde bulunduğumuz yerel topluluğu desteklemeye ve onlarla birlikte çalışmaya
kendisini adamıştır.
İşimizi, destinasyonun kültürünü ve mirasını ve yerel ekonomiyi korumaya ve tanıtmaya yardımcı olacak
şekilde yürütmeyi taahhüt ediyoruz.
Yerel halkın refahına ve yaşam alanlarına katkıda bulunduğumuzdan emin olmak için, yerel topluluğumuzla
sürekli bir diyalog sürdürmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz.
Amaçlarımız:
•
•
•
•

Topluluğu geliştiren girişimleri desteklemek.
Yerel ekonomiyi desteklemek.
Yerel kültüre, geleneklere ve yaşam biçimine saygı duymak ve korumak.
Temel kaynaklara ve hizmetlere erişimi desteklemek ve korumak.

Hedeflerimize ulaşmak için ne yapıyoruz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misafirlerimizi, destinasyonun tarihini, kültürünü, gelenekleri ve yerel topluluğumuz ile birlikte,
sunulan yerel ürün ve hizmetleri de keşfetmeye teşvik ediyoruz.
Misafirlerimizi düzenli yardım toplama ve yıllık hayır günümüze katılmaya davet ederek, toplum
çalışmalarımızı desteklemeye teşvik ediyoruz.
Otel dışında, yerel halk, flora ve fauna ile ilgili nasıl sorumlu davranmaları gerektiği konusunda
misafirlerimize rehberlik ederiz.
Kültürel ve manevi açıdan önemli mekanların bakımına her yıl bağış yaparak ve misafirleri ziyaret
etmeye teşvik ederek katkıda bulunuyoruz.
Mümkün olduğunda, satın alma politikamızda belirtildiği gibi yerel ve bölgesel ürün ve hizmetleri
tercih ederiz.
İşe alım politikamızda belirtildiği gibi işe alım sürecinde yerelde yaşayan personeli tercih ederiz.
İşbaşı eğitim programları ile öncelikli olarak yerel halka iş imkanı sağlarız.
İşimizin yerel topluluk üzerindeki etkilerini düzenli olarak değerlendirir ve etkilenen paydaşlarla
iletişim kurarız.
Yerel ve yerli halkla, yerel dernek ve ticaret odasının düzenli toplantıları aracılığıyla, sürekli diyalog
halinde olarak onlara adil ve eşit davranılmasını sağlıyoruz.
Topluluğumuzda çocukların cinsel istismarın önlenmesine yardımcı olmak için The Code (Çocukların
Seyahat ve Turizmde Cinsel Sömürüden Korunmasına İlişkin Davranış Kuralları) üyesiyiz.
Yerel yardım kuruluşlarına düzenli olarak çarşaf, havlu, mobilya ve elektrikli ekipman bağışlarız.
Misafirler ve çalışanlarımızla düzenli plaj temizliği yaparak, plajlarımızı ve kumullarımızı korumayı
amaçlayan yerel girişim XY’yi destekliyoruz.
Çeşitli yerel hayır kurumlarına yıllık mali katkılarda bulunuyoruz.
Gönüllü programımızın bir parçası olarak çalışanlarımız, seçtikleri yerel bir girişim için yılda 2 gün
gönüllü olarak çalışmakta özgürdür.

Bu politika, personel el kitapları, duyuru panoları, tedarikçi sözleşmeleri ve web sitemiz aracılığıyla şirket içi ve
şirket dışı olarak yayınlanır.
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