Ξενοδοχείο TUI BLUE Kerkyra Golf Γραπτή Δήλωση Κοινωνικής πολιτικής
Είναι η δέσμευση του ξενοδοχείου TUI BLUE Kerkyra Golf να εξασφαλίσει στο πώς οι
διεργασίες του επηρεάζουν την τοπική και επιχειρηματική κοινότητα.
Θα εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι το ξενοδοχείο έχει θετικές κοινωνικές και
οικονομικές επιπτώσεις, και όπου είναι δυνατόν, την ελαχιστοποίηση ή την εξάλειψη
των αρνητικών επιπτώσεων.
Οι πρωταρχικοί στόχοι που αφορούν την κοινωνική πολιτική μας είναι, καθορίζονται
ως εξής:
1. Πιστοποίηση
Προκειμένου να ικανοποιηθούν τα ευρύτερα κριτήρια αειφορίας, συμπεριλαμβανομένων
των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων και την ευημερία του προσωπικού, θα
διατηρηθεί και θα ανανεωθεί το Travelife Gold πρότυπο τον Οκτώβριο του 2021.
2. Προώθηση του υπεύθυνου τουρισμού στην περιοχή
Το TUI BLUE Kerkyra Golf συμμορφώνεται πλήρως με την τοπική και εθνική νομοθεσία
όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντική πολιτική και τις οικονομικές
υποχρεώσεις ώστε να προωθήσουμε την πρωτοβουλία υπεύθυνου και αειφόρου

τουρισμού στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να διασφαλιστεί ότι μέσω αυτής της πολιτικής
είμαστε σε θέση να προωθήσουμε και να βελτιώσουμε περισσότερο τα οικονομικά και
κοινωνικά οφέλη για την τοπική και επιχειρηματική κοινότητα.
Το ξενοδοχείο συνεργάζεται επίσης με τοπικά σχολεία και κολέγια, κατόπιν αιτήσεως
για την παροχή περιηγήσεων εξοικείωσης, παρουσιάσεων και όπου είναι δυνατόν,
ευκαιρίες εργασιακής εμπειρίας.
3. Αγορές
Διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ποιότητα των προϊόντων μας ή εμπορική σκοπιμότητα
δεν τίθεται σε κίνδυνο, στόχος μας είναι η προώθηση προϊόντων από την τοπική
κοινότητα και ευρύτερα το νησί. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 από
τις μεταφορές. Όπου είναι δυνατόν, θα πληρώνουμε τους προμηθευτές μας, στο
πλαίσιο των όρων πίστωσης που συμφωνούνται.
4. Απασχόληση
Το ξενοδοχείο αναγνωρίζει τη σημασία της πρόσληψης ντόπιων εργαζόμενων,
κατανοώντας επίσης ότι η συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις, θα παρέχει
δευτεροβάθμια οικονομικά οφέλη στην κοινότητα. Επιπλέον, αναγνωρίζει τη
μακροπρόθεσμη σημασία της απασχόληση κατοίκων της περιοχής που θα διαμένουν
εντός της κοινότητας, αντί να χρειάζεται να αναζητήσουν εργασία αλλού. Πιστεύουμε ότι
η πολιτική αυτή βοηθά στη διατήρηση της ζωτικής σημασίας της κοινότητας, που
αποτελεί μέρος του μοναδικού προϊόντος της φιλοξενίας στην περιοχή και στο νησί.
5. Δωρεές και Φιλανθρωπική δράση
Είναι η πολιτική του ξενοδοχείου TUI BLUE Kerkyra Golf, κάθε φορά που αντικείμενα
όπως έπιπλα ή λινά δεν είναι πλέον κατάλληλα για χρήση στο ξενοδοχείο, να
προσφέρονται σε τοπικές οργανώσεις που μπορούν να επωφεληθούν από αυτά (π.χ.
σχολεία, τοπικά νοσοκομεία, κοινωνικές ομάδες, κλπ). Το ξενοδοχείο θα πρέπει επίσης
να εξετάσει προσεκτικά πώς μπορεί να βοηθήσει την τοπική κοινότητα, με την παροχή
υποστήριξης σε είδος, όπως βραβεία δημοπρασιών, κ.λπ. Μπορεί επίσης να εξετάζει τη
χορηγία τοπικών αθλητικών ομάδων, παροχή χώρων του ξενοδοχείου με επιδότηση ή
χωρίς χρέωση, ή να παρέχει διαφημιστικό χώρο για τις τοπικές επιχειρήσεις.
Το ξενοδοχείο συνεργάζεται με οργανώσεις που επιτελούν ιεραποστολικό έργο σε
αφρικανικές ή άλλες χώρες.
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