Program certyfikacji Travelife oferuje przystępne zasady certyfikacji, zgodne z aktualnym stanem wiedzy w tej dziedzinie, umożliwiające ocenę i komunikowanie Waszych
osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Program certyfikacji Travelife jest 3-etapowy:
Etap 1: Travelife Engaged
W pierwszym etapie przedsiębiorstwo
zobowiązuje się i wprowadza odpowiednie
procedury zarządzania. Wyznaczony w firmie koordynator ds. zrównoważonego
rozwoju uzyskuje certyfikat personalny
Travelife, a następnie podejmuje podstawowe kroki i wdraża dobre praktyki na
rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Na tym etapie ’zaangażowania’
sama firma nie otrzymuje jeszcze certyfikatu.
Etap 2: Travelife Partner
Gdy raport z działań i wdrożonych dobrych praktyk na rzecz zrównoważonego rozwoju będzie spełniać podstawowe wymogi Travelife, przedsiębiorstwo osiągnie status
Travelife Partner. Status ten umożliwia komunikowanie swojego zaangażowania i
osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez używanie logo Travelife
Partner. Na tym etapie firma jest już przygotowana do podjęcia kolejnych działań,
krok po kroku, w kierunku etapu finalnego.
Etap 3: Travelife Certified
W trzecim etapie, zostanie oceniony
poziom spełniania kryteriów Travelife
Certified dla przedsiębiorstw turystycznych, w oparciu o ocenę dokonaną w
siedzibie firmy przez niezależnego audytora. Kryteria te są powszechnie rozpoznawalne na świecie jako pierwsze, które
wypełniają założenia Globalnych Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju Turystyki
(GSTC). Jako posiadacz logo Travelife Certified, możecie komunikować swoją
doskonałość w zakresie zrównoważonego rozwoju swoim klientom i innym podmiotom na rynku turystycznym.

Współpraca B2B

Touroperatorzy i biura podróży, działający w zakresie turystyki przyjazdowej i wyjazdowej, potrzebują wspólnego zaangażowania w celu stworzenia bardziej
zrównoważonego łańcucha dostaw w branży turystycznej. W turystyce wyjazdowej
touroperatorzy pełnia kluczową rolę w tworzeniu produktu i komunikowaniu konsumentom o zrównoważonym rozwoju i zrównoważonych produktach. W turystyce przyjazdowej, touroperatorzy są pełnią istotną rolę w rozwoju produktów lokalnych oraz
wspieraniu i ocenie lokalnych firm turystycznych pod względem ich efektywności w
zakresie zrównoważonego rozwoju.
Travelife oferuje narzędzia on-line ułatwiające wdrożenie zrównoważonego systemu
zarządzania oraz ewaluację partnerów biznesowych, którzy także mogą uczestniczyć
w programach szkoleniowych Travelife, które są realizowane w wielu destylacjach na
świecie, i raportować w ramach systemu Travelife wypełnianie podstawowych
wymogów zrównoważonego rozwoju.

Travelife dla Hoteli i Bazy Noclegowej

System Zrównoważonego Zarządzania Travelife dla Hoteli i Bazy Noclegowej zapewnia wsparcie, doradztwo i narzędzia pozwalające na podniesienie efektywności w
zakresie zrównoważonego rozwoju oraz poprawę płynności finansowej. Dzięki internetowym narzędziom można dokonać oceny i porównać rezultaty działań w zakresie
zrównoważonego rozwoju hoteli i bazy noclegowej, unikając w ten sposób gromadzenia danych i kosztownego, indywidualnego audytu. Menedżerowie hoteli mogą
sprawdzić swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju, uzyskać opinie i
monitorować efekty swoich działań. W wyniku spełnienia kryteriów społecznych i
środowiskowych, hotele i gestorzy bazy noclegowej otrzymują certyfikat Travelife, w
oparciu o niezależny audyt. Hotele korzystają bezpośrednio z zastosowania się do
kryteriów zrównoważonego rozwoju w formie redukcji kosztów, a także uzyskania
przewagi konkurencyjnej dzięki promocji z logo Travelife w broszurach i na stronach
internetowych touroperatorów i biur podróży.
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Pakiety członkowskie

Współpraca z destynacjami

Touroperatorzy mają bezpośredni interes w ochronie piękna i niepowtarzalności
destynacji, a zatem powinni włączać się w procesy decyzyjne, które mają wpływ na
środowiskowe, gospodarcze i społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju w destynacjach. Travelife wspiera skoordynowane podejście touroperatorów i podmiotów
gospodarczych, związanych z turystyką w destynacjach, w ich wspólnych działaniach
na rzecz zrównoważonego rozwoju. Travelife współpracuje z rządami i przedstawicielami branży hotelarskiej w destynacjach w zakresie stałego podnoszenia norm
zrównoważonego rozwoju w hotelach w Grecji, Chorwacji, Turcji, Hiszpanii i
Portugalii. Dzięki skoordynowanemu, rynkowemu podejściu, touroperatorzy, lokalne
samorządy oraz dostawcy produktów i usług turystycznych będą bardziej skuteczni
w dążeniu do zapewnienia zrównoważonego rozwoju destynacji.

Współpraca z instytucjami edukacyjnymi

Travelife współpracuje z uczelniami, które uważają za niezbędne włączenie tematyki
CSR i zrównoważonego rozwoju do procesu edukacyjnego przyszłych kadr dla
branży turystycznej. System Travelife dostosowany jest dla studentów. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom, wykładowcy uczelni są przygotowani do przekazania praktycznej wiedzy studentom, którzy po zdaniu formalnego egzaminu otrzymają
Certyfikat Travelife, uznawany przez Polska Izbę Turystyki i inne europejskie stowarzyszenia biur podróży, uprawniający do pełnienia roli koordynatora ds.
zrównoważonego rozwoju w przyszłym miejscu pracy.
Dzięki programowi Travelife dla studentów, projekt CSR TOUR przyczynił się do
rozwoju współpracy pomiędzy stowarzyszeniami biur podróży, instytucjami edukacyjnymi i Travelife w realizacji szkoleń z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju,
podnoszących kwalifikacje zawodowe stosownie do aktualnych trendów i potrzeb na
rynku pracy w sektorze turystyki.

Przyłączenie się do Travelife jest proste!

Przystąpienie Travelife jest łatwe i bezpłatne. Praktyczne rozwiązania, dostępne
przez Internet, czynią Travelife odpowiednim zarówno dla małych jak i (bardzo)
dużych firm, oferując rozwiązania, które, krok po kroku, doprowadzą Wasze
przedsiębiorstwo do zrównoważonego rozwoju. Zarejestruj się bezpłatnie i dokonaj
bazowej oceny efektywności Waszego przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego
rozwoju.
Członkostwo w Travelife i szkolenie jest bezpłatne dla członków Polskiej Izby
Turystyki w trakcie trwania projektu CSR Tour ( do 31.10.2014).
Więcej informacji i/lub pomoc znajdziecie na stronie www.travelife.info/pl lub w
Polskiej Izbie Turystyki: biuro@pit.org.pl, tel. 22 826 55 36.
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Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw
Szkolenie i certyfikacja dla branży turystycznej
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Travelife

W kierunku zrównoważonego
łańcucha dostaw produktów
i usług turystycznych
Touroperatorzy i biura podróży odgrywają kluczową rolę w branży turystycznej. Jako pośrednicy pomiędzy turystami oraz dostawcami usług i
produktów turystycznych, mają możliwość wpływania na wybory konsumentów, praktyki dostawców i rozwój destynacji. Dzięki tej wyjątkowej
pozycji w sektorze turystyki, touroperatorzy i biura podróży mogą
wnieść istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego oraz w promowanie społecznych standardów i ochrony
praw człowieka w destynacjach, w których są obecni w związku z prowadzona działalnością.
Coraz więcej touroperatorów i firm turystycznych uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju, nie tylko dlatego, że konsumenci oczekują tego od nich, ale także dlatego, że są świadomi, że ochrona środowiska i
zrównoważony rozwój destynacji są niezbędne rozwoju przemysłu turystycznego w długoterminowej perspektywie.
Kluczowymi obszarami, w których biura podróży mogą włączać dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju są:

Travelife to rzetelny i przystępny system, który pomaga touroperatorom i
biurom podróży w zarządzaniu i systematycznym zwiększaniu pozytywnego społecznego i środowiskowego oddziaływania, zgodnego z kryteriami
zrównoważonego rozwoju. Docelowo, gdy przedsiębiorstwo spełni takie
wymogi, otrzymuje certyfikat Travelife.
Aby wspierać Was w zrównoważonym rozwoju, Travelife oferuje szeroką
gamę instrumentów, które obejmują:

•
•
•
•
•
•
•

Szkolenia i personalne certyfikaty
Narzędzia do planowania działań i raportowania
System oceny i certyfikacji dostawców
Narzędzia do kontaktów B2B
Narzędzia do komunikacji z klientem
Narzędzia do współpracy z destynacjami
System certyfikacji touroperatorów i biur podróży oraz
rozpoznawalność w branży turystycznej

Travelife stał się powszechnym systemem zrównoważonego zarządzania,
stosowanym w branży turystycznej . Tworzy masę krytyczną i ustanawia
jednolite, porównywalne warunki konkurencji w ramach łańcucha dostaw
w sektorze turystycznym i kryteria oceny wśród konsumentów.
Już ponad 18 krajowych stowarzyszeń biur podróży promuje Travelife
wśród swoich członków, w tym ABTA (Wielka Brytania), ANVR (Holandia),
ASR (Niemcy), ABTO (Belgia), Smal (Finlandia) i inne. Do chwili obecnej
prawie 1000 hoteli i innych miejsc zakwaterowania na całym świecie
wdrożyło System Zrównoważonego Zarządzania Travelife, a także już
ponad 200 touroperatorów, w tym: TUI, Thomas Cook i Kuoni korzysta z
systemu Travelife, aby monitorować hotele oraz dostawców produktów i
usług turystycznych.
Travelife oraz krajowe stowarzyszenia touroperatorów i biur podróży z
Chorwacji, Grecji, Polski i Litwy podjęły się, w ramach projektu “Społeczna
Odpowiedzialność Przedsiębiorstw i certyfikacja w branży turystycznej
(CSR TOUR)”, stworzenia zestawu norm i kryteriów CSR oraz materiałów
szkoleniowych, przystosowanych do krajowych warunków, dla touroperatorów i biur podróży oraz instytucji edukacyjnych, szkolących kadry dla
branży turystycznej.

•

Operacje biurowe, np. poprzez oszczędność papieru i energii oraz przestrzeganie dobrych praktyk związanych z 		
warunkami zatrudnienia i pracy.

•

Rozwój produktu, poprzez włączenie zasad zrównoważonego rozwoju do kryteriów wyboru dostawców (np.
zakwaterowanie, firmy transportowe, wycieczki).

O Travelife

•

Współpraca z dostawcami, poprzez wspieranie i motywowanie partnerów biznesowych w kierunku zrównoważonego
rozwoju, np. w formie szkolenia, przekazywania informacji oraz stosowania systemów motywacyjnych .

•

Relacje z klientami, poprzez budowanie świadomości i pomoc w dokonywaniu odpowiedzialnych wyborów przez
klientów dzięki rozpowszechnianiu odpowiednich informacji i kodeksów postępowania.

Szkolenie
W celu podniesienia świadomości na temat wpływu turystyki i wspierania
skutecznego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju do prowadzonej
działalności, Travelife udostępnia materiały szkoleniowe oraz zapewnia
coaching dla przedsiębiorstw turystycznych. Praktyczne narzędzia i
moduły szkoleniowe on-line obejmują wszystkie istotne dziedziny
zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi. Po zapoznaniu się z
materiałem szkoleniowym można przystąpić do egzaminu on-line,
dającego możliwość uzyskania certyfikatu personalnego w zakresie
Zrównoważonego Systemu Zarządzania Travelife.
Szkolenie dostępne jest również w języku polskim na stronie www.travelife.info/pl

• Destynacje, przez wspieranie wysiłków lokalnych interesariuszy w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów związanych
ze zrównoważonym rozwojem oraz finansowy wkład w projekty ochrony środowiska i rozwoju destynacji.

System zarządzania
System zarządzania Travelife obejmuje sześć kroków: powołanie i przeszkolenie koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju, bazową ocenę już
wdrożonych dobrych praktyk, opracowanie i wdrożenie konkretnej strategii
przedsiębiorstwa i planu działań, a także regularne monitorowanie i raportowanie. System zarządzania jest zgodny z normą ISO 14001 dla
zarządzania środowiskiem i EMAS, oficjalnym unijnym systemem Ekozarządzania i Audytu.

Plan działań i raportowanie
Narzędzie Travelife do planowania i raportowania on-line jest proste i
pozwala na planowanie i raportowanie konkretnych kroków podejmowanych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowane działania są
odpowiednie dla firm dowolnej wielkości i są oparte na tym, co (inne) biura
podróży i touroperatorzy już skutecznie zrealizowali. Narzędzie do raportowania udostępnia krajowym stowarzyszeniom touroperatorów i biur
podróży możliwość monitorowania zobowiązań swoich członków i efekty
zrealizowanych działań. Kryteria i tematy raportowania w zakresie
zrównoważonego rozwoju są zgodne z ISO 26001- Wytycznymi
Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw, Global Reporting
Initiative (GRI) i EMAS III - sektorowego
dokumentu dla touroperatorów.

Standardy dobrych praktyk
W celu określenia wyraźnego kierunku działań dla dostawców usług i produktów turystycznych, w ramach Systemu Zrównoważonego Zarządzania
Travelife, został stworzony zestaw standardów i dobrych praktyk, które
mają za zadanie inspirować dostawców produktów i usług turystycznych
na całym świecie. Mogą być też stosowane przez touroperatorów i biura
podróży do oceny i porównywania dostawców zakresie ich efektywności
na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Do tej pory zostały opracowane kryteria dla bazy noclegowej,
zrównoważonego transportu i innych rodzajów działalności turystycznej,
takich jak: imprezy turystyczne z udziałem zwierząt, trekking i nurkowanie.
Standardy Travelife i dobre praktyki obejmują zarówno kryteria społeczne
jak i środowiskowe, zgodne z przyjętymi standardami zrównoważonego
rozwoju, takimi jak UE Ecolabel dla hoteli i kempingów oraz Globalne
Kryteria Zrównoważonego Rozwoju Turystyki (GSTC).

