Πολιτική του ξενοδοχείου ΑΒΓ
για τη Συμμετοχή και Στήριξη της Κοινότητας
Η δέσμευσή μας
Η ανώτερη διοίκηση του ξενοδοχείου ΑΒΓ δεσμεύεται να υποστηρίζει και να συνεργάζεται με
την τοπική κοινότητα/τες.
Ειδικότερα, δεσμευόμαστε να λειτουργούμε την επιχείρησή μας με τρόπο που να βοηθά στη
διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του προορισμού καθώς και της
τοπικής οικονομίας.
Πιστεύουμε ότι η διατήρηση ενός ανοικτού διαλόγου με την τοπική κοινότητα είναι ζωτικής
σημασίας για να διασφαλιστεί ότι συμβάλλουμε στην ευημερία των ντόπιων και του
περιβάλλοντος που διαβιούν.
Οι στόχοι μας
•
•
•
•

Υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων που βελτιώνουν την κοινότητα
Στήριξη της τοπικής οικονομίας
Σεβασμός και προστασία του τοπικού πολιτισμού, των παραδόσεων και του τρόπου
ζωής
Υποστήριξη και προστασία της πρόσβασης σε βασικούς πόρους και υπηρεσίες

Τι κάνουμε για να επιτύχουμε τους στόχους μας
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να εξερευνήσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και τις
παραδόσεις του προορισμού και της τοπικής μας κοινότητας, καθώς και τα τοπικά
προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται
Ενθαρρύνουμε τους καλεσμένους μας να υποστηρίζουν το έργο μας προς την
κοινότητα μέσω τακτικών φιλανθρωπικών εράνων και προσκαλώντας τους να
συμμετάσχουν στην ετήσια φιλανθρωπική μας εκδήλωση
Παρέχουμε στους επισκέπτες μας καθοδήγηση για το πώς να συμπεριφέρονται πιο
υπεύθυνα έξω από το ξενοδοχείο στη συναναστροφή τους με τους ντόπιους, αλλά και
σε σχέση με την τοπική χλωρίδα και πανίδα
Συμβάλλουμε στη συντήρηση σημαντικών πολιτιστικών και πνευματικών μνημείων
κάνοντας χρηματικές δωρεές κάθε χρόνο, αλλά και παροτρύνοντας τους πελάτες μας
να τα επισκέπτονται
Όπου είναι δυνατόν, προτιμούμε να προμηθευόμαστε τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες,
όπως αναφέρεται και στην πολιτική αγορών μας
Δίνουμε προτεραιότητα στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού που κατοικεί
μόνιμα στην ευρύτερη περιοχή, όπως αναφέρεται και στην πολιτική ανθρώπινου
δυναμικού
Κάθε χρόνο προσφέρουμε μια θέση μαθητείας στον τοπικό πληθυσμό
Αξιολογούμε τακτικά τις επιπτώσεις που έχει η επιχείρησή μας στην τοπική κοινότητα
και συνεργαζόμαστε με τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται
Διασφαλίζουμε ότι οι ντόπιοι και ιθαγενείς πληθυσμοί αντιμετωπίζονται δίκαια και
ισότιμα με το να βρισκόμαστε σε ανοικτή επικοινωνία μαζί τους μέσω τακτικών
συναντήσεων με τοπικούς φορείς (τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια κ.λπ.) και
συλλόγους κατοίκων
Είμαστε μέλος του Κώδικα (Κώδικας Συμπεριφοράς για την Προστασία των Παιδιών
από Σεξουαλική Εκμετάλλευση στα Ταξίδια και τον Τουρισμό) ή συνεργαζόμαστε με

•
•
•
•

την ΑΒΓ οργάνωση παιδικής προστασίας, ώστε για να αποτρέψουμε τη σεξουαλική
εκμετάλλευση παιδιών στην κοινότητά μας
Δωρίζουμε τακτικά λευκά είδη, πετσέτες, έπιπλα και ηλεκτρικό εξοπλισμό σε τοπικούς
φιλανθρωπικούς οργανισμούς
Υποστηρίζουμε την ΑΒΓ τοπική πρωτοβουλία, δράση ή οργάνωση που στοχεύει στην
προστασία των ακτών και των αμμόλοφων της περιοχής μας, οργανώνοντας τακτικά
καθαρισμούς παραλιών με τη συμμετοχή πελατών και εργαζομένων
Παρέχουμε οικονομική στήριξη σε διάφορες τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις
Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντισμού του ξενοδοχείου μας, παρέχουμε στους
υπαλλήλους μας τη δυνατότητα να διαθέσουν δύο ημέρες από τον αμειβόμενο χρόνο
εργασίας τους για να στηρίξουν μια τοπική πρωτοβουλία/δράση της επιλογής τους

Αυτή η πολιτική κοινοποιείται εσωτερικά και εξωτερικά μέσω των εγχειριδίων προσωπικού,
των συμβάσεων προμηθευτών και με ανάρτησή της σε πίνακες ανακοινώσεων και τον
ιστότοπο του ξενοδοχείου μας.
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