
Η  bluegr αναγνωρίζει  το  καθήκον  φροντίδας  για  τη  διαφύλαξη  και
προαγωγή  της  ευημερίας  των  παιδιών  και  δεσμεύεται  να  διασφαλίζει  την
τήρησή  της  νομοθεσίας  και  την  εφαρμογή  των  βέλτιστων  πρακτικών .  

Η  πολιτική  αναγνωρίζει  ότι  η  ευημερία  και  τα  συμφέροντα  των  παιδιών
είναι  υψίστης  σημασίας  σε  όλες  τις  περιστάσεις .

Στόχος  του  είναι  να  διασφαλίσει  ότι  όλα  τα  παιδιά ,  ανεξαρτήτως  ηλικίας ,
φύλου ,  θρησκείας  ή  πεποιθήσεων ,  εθνικότητας ,  αναπηρίας ,  σεξουαλικού
προσανατολισμού  ή  κοινωνικοοικονομικού  περιβάλλοντος ,  έχουν  θετική
και  ευχάριστη  εμπειρία  διακοπών  στα  ξενοδοχεία  μας  μέσα  σε  ένα
ασφαλές  περιβάλλον  και  προστατεύονται  κατά  την  παραμονή  τους  σε
αυτά .

Στο  πλαίσιο  της  πολιτικής  μας  για  την  προστασία ,  η  bluegr:

>  Προωθεί  και  δίνει  προτεραιότητα  στην  ασφάλεια  και  την  ευημερία  των
παιδιών  και  των  νέων .  
>  Εξασφάλιση  ότι  το  προσωπικό  κατανοεί  τους  ρόλους  και  τις  ευθύνες
του  όσο  αφορά  τη  διασφάλιση  των  παιδιών  και  μέσα  από  κατάλληλη
εκπαίδευση  μαθαίνει  να  αναγνωρίζει ,  να  εντοπίζει  και  να  ανταποκρίνεται
σε  σημεία  κατάχρησης ,  αμέλειας  και  άλλων  ανησυχητικών  καταστάσεων
που  αφορούν  παιδιά  και  νέους .  
>  Εξασφαλίζει  ότι  λαμβάνονται  τα  κατάλληλα  μέτρα  σε  περίπτωση
συμβάντων  ή  η  υποψίας  κατάχρησης  και  παρέχει  υποστήριξη  στο  άτομο  ή
τα  άτομα  που  εγείρουν  ή  αποκαλύπτουν  το  συμβάν  .  
>  Εξασφαλίζει  τη  διατήρηση  και  την  ασφαλή  αποθήκευση  εμπιστευτικών ,
λεπτομερών  και  ακριβών  αρχείων  όλων  των  προβλημάτων  ασφαλείας .
>  Αποτρέπει  την  απασχόληση   ακατάλληλων  ατόμων .  
>  Δεσμεύεται  ότι  θα  σταματήσει  τη  συνεργασία  και  θα  καταγγείλει
προμηθευτές  ή  εξωτερικούς  συνεργάτες  που  καταχρώνται  ή
εκμεταλλεύονται  ανηλίκους .  

Η  συγκεκριμένη  πολιτική  και  οι  διαδικασίες  της  θα  προωθηθούν  ευρέως
και   είναι  υποχρεωτικές  για  όλους  όσους  εμπλέκονται  με  την  B luegr.  Η  μη
συμμόρφωση  με  την  πολιτική  και  τις  διαδικασίες  θα  αντιμετωπιστεί  άμεσα
και  μπορεί  τελικά  να  οδηγήσει  σε  απόλυση .
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