ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Οι προϊστάμενοι του Vasia Hotels & Resorts μοιράζονται την δέσμευση τους να ανταποκριθούν στην
ευθύνη απέναντι στα παιδιά και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Το ξενοδοχείο αναγνωρίζει την
σημασία που έχει ο σεβασμός και η στήριξη των δικαιωμάτων του παιδιού σε κυρίαρχες στρατηγικές
και λειτουργίες.
Η πολιτική μας για τα δικαιώματα του παιδιού και οι κύριοι στόχοι μας είναι οι ακόλουθοι:







Η διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των παιδιών σε όλες τις υποδομές και τις
δραστηριότητες της επιχείρησης,
Η διασφάλιση της ασφάλειας των προιόντων και των υπηρεσιών και η αναζήτηση στήριξης
των δικαιωμάτων των παιδιών μέσω αυτών.
Η χρήση διαφήμισης και προώθησης με σεβασμό και στήριξη στα δικαιώματα του παιδιού.
Ο σεβασμός και η στήριξη των δικαιωμάτων των παιδιών σε σχέση με το περιβάλλον και την
χρήση και εκμετάλλευση γής.
Ο σεβασμός και η στήριξη των δικαιωμάτων του παιδιού σε ενέργειες που αφορούν την
ασφάλεια.
Η προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού συμπεριλαμβανομένης της προστασίας τους
από ασέλγεια παιδιών και εφήβων στον τουρισμό, παιδική εκμετάλλευση και διακίνηση.

Τα μέλη της διοίκησης του Vasia Hotels & Resorts









Απαγορέυουν ρητά την πρόσληψη νέων εργαζομένων σε οποιαδήποτε θέση που
μπορεί να φέρει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική τους ακεραιότητα.
Εφαρμόζουν μηδενική ανοχή σε περίπτωση παρενόχλησης ή ασέλγειας σε βάρος νέων
εργαζομένων και φροντίζουν στην τοποθέτηση μέτρων για την προστασία τους
απέναντι σε διάκριση, κακομεταχείριση ή βία.
Διασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι που εργάζονται κοντά σε παιδιά έχουν επάρκεια
απέναντι στα απαιτούμενα κριτήρια και ότι λαμβάνουν τακτική και συνεχή εκπαίδευση
γι’ αυτό το σκοπό.
Θέτουν ξεκάθαρές διαδικασίες για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν παιδιά ή
νέους και για κάθε επαφή ή επικοινωνία μαζί τους ωστε να μην μένουν χωρίς επίβλεψη
και ωστε να λαμβάνουν δίκαιη μεταχείρηση, με σεβασμό και χωρίς διακρίσεις.
Διασφαλίζουν ότι προιόντα ή υπηρεσίες δεν πωλούνται απευθείας σε παιδιά.

Επιπροσθέτως, το Vasia Hotels & Resortsστοχεύει στην συνεχή προώθηση ευαισθητοποίησης
απέναντι στα δικαιώματα του παιδιού οργανώνοντας δράσεις για τα παιδιά που έχουν ανάγκη
απευθυνόμενοι στην τοπική κοινότητα όπως και στο προσωπικό και τους πελάτες.
Ο αντιπρόεδρος του Vasia Hotels & Resorts
Γεώργιος Χονδράκης

