NEPCon

Udržitelnost v praxi

NEPCon pracuje na tom, aby se udržitelná řešení
stala bežnými.
Spolupracujeme s podniky, nevládními
organizacemi a vládami na vyvíjení řešení hlavních
světových problémů, jakými jsou odlesňování a
klimatická změna.

NEPCon (Nature Economy and People Connected) je
mezinárodní nezisková organizace. Máme více než 120
zaměstnanců rozmístěných po Evropě, Rusku, Asii,
Austrálii a USA.
Více než 20 let se angažujeme v oblasti udržitelného
využívání půdy a zodpovědného lesního hospodaření a
obchodování s lesními produkty. Snažíme se toho
dosáhnout prostřednictvím inovačních projektů,
budováním kapacit a služeb udržitelnosti.
Samosprávné řízení NEPConu podporuje naše
certifikační služby. Zisk z těchto činností umožňuje
podporovat rozvoj a realizaci našich neziskových
projektů.

Jako členové ISEAL Alliance jsme se zavázali k
vytváření věrohodných sociálních a environmentálních
standardů.

Mezinárodní spolupráce
Spolupracujeme s dalšími organizacemi na vývoji
řešení, která budou mít maximální dopad v ochraně
životního prostředí.
Podílíme se například na vývoji certifikačních systémů,
jakými jsou Forest Stewardship Council® (FSC®) a
Sustainable Biomass Program (SBP) a jsme zapojení
do množství dalších sítí, např. ISEAL a Sustainable
Agriculture Network (SAN). Kromě toho se účastníme
klíčových rozhovorů na konferencích a setkáních po
celém světě.

Výběr řešení, která fungují
Tržní nástroje udržitelnosti jsou věrohodné pouze
pokud vytváří pozitivní dopad v terénu. Nabízíme naše
služby v rámci dobře známých certifikačních systémů a
zaměřujeme se na poskytování vysoce kvalitních
služeb.
Pomáháme také rozvíjet a zdokonalovat systémy, s
nimiž pracujeme.

“

NEPCon experti hlasují na Valném shromáždění FSC v roce 2017

Naší vizí je svět, v němž lidské volby zaručí
udržitelnou budoucnost.

Sdílení znalostí

”

– Peter Feilberg, výkonný ředitel NEPConu

Kdykoli je to užitečné a vhodné, volně sdílíme v
souladu s naší politikou otevřených zdrojů nástroje a
materiály, které vyvíjíme.

www.nepcon.org

Naše činnost
Iniciativy, které vedou ke změně

Certifikace lesů

Zapojujeme se do projektů, v nichž jsou vyvíjena
nová, ekologická řešení či do projektů, které pomáhají
zachovávat biologickou rozmanitost, nebo činit
udržitelná rozhodnutí ze strany nakupujících.

V rámci systému FSC jsme certifikovali více než 1500
společností a 31 milionů hektarů lesa. Kromě toho
nabízíme PEFC certifikaci zpracovatelského řetězce
(CoC), obecnou CoC certifikaci a audity těžebních
firem. Nabízíme také související školení a informace.

Našim hlavním cílem je překonávání překážek, které
brání udržitelnému rozvoji. Například vyvíjíme nástroje
a pořádáme školení pro malé a střední podniky. Tím je
navzdory jejich omezeným možnostem podporujeme
ve stanovování zodpovědných cílů.
Naše projekty jsou financovány dárci, vládami a
společnostmi a podpořily vznik více než 100
chráněných území. Naše vlastní hodnocení rizik,
nástroje a další informace jsou volně dostupné na
stránce www.nepcon.org/sourcinghub. K dnešnímu dni
jsme vyhodnotili rizika legality těžby dřeva v 70
zemích světa.
Více se dozvíte na www.nepcon.org/projects

NEPCon Sourcing Hub

Služby v oblasti legality dřeva
Náš LegalSourceTM Program je navržen pro organizace,
které využívají a dodávají dřevěné produkty z legálních
zdrojů. Je zvlášť užitečný pro společnosti, které uvádí
dřevo na regulované trhy Evropské Unie, USA a
Austrálie – a pro společnosti, které toto dřevo dodávají
ve třetím světě.

Biomasa z odpovědných zdrojů
Nabízíme certifikaci SBP výrobcům energie, kterým
záleží na tom, aby byla jejich dřevěná biomasa
získávána ze zodpovědných zdrojů a neměla neúměrné
dopady na klima. Posuzujeme riziko spojené s
množstvím energie, spotřebované při získávání
biomasy v několika evropských zemích.

Klimatická změna
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Nejrozsáhlejší a nejpodrobnější sbírka rizikových analýz,
která kdy byla publikována

Budování kapacity
Znalosti a dovednosti jsou klíčové pro udržitelný
rozvoj. Tisíce účastníků z vice než třiceti zemí se již
zúčastnily školení, na kterých s nimi naši odborníci
sdíleli své znalosti.

Služby šité na míru udržitelnosti
Nabízíme služby šité na míru, které vychází z našich
zkušeností. To zahrnuje analýzy, strategický rozvoj a
budování kapacit. Našimi zákazníky jsou společnosti,
vládní agentury, nevládní oranizace a investoři.
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Náš standard pro zjišťování uhlíkové stopy pomáhá
našim klientům měřit a následně rok od roku snižovat
jejich uhlíkové emise. Naše služby při verifikaci uhlíku
z lesa zahrnují projekty zalesňování, zamezení
odlesňování a vylepšování lesního hospodaření.

Dodavatelské řetězce v oblasti udržitelného
zemědělství
Výrobcům a obchodníkům se zemědělskými produkty,
např. s čajem, kávou, banány a čokoládou, nabízíme
certifikaci zpracovatelského řetězce podle standardů
Udržitelného zemědělství Rainforest Alliance.
Jsme také akreditovanou certifikační firmou k
provádění auditů dodavatelského řetězce RSPO
(Udržitelný palmový olej).

Napište nám
Pokud se chcete dozvědět vice o naší činnosti, nebo
pokud máte zájem o spolupráci s námi, budeme rádi,
když se nám ozvete. Prosím, pište na czech@nepcon.org.

Přihlaste se k odebírání novinek NEPConu

www.nepcon.org/newsletter

