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Par mums
Preferred by Nature (iepriekš zināms kā NEPCon) ir
starptautiska bezpeļņas organizācija.
Mēs strādājam ar uzņēmumiem, NVO un valdībām par
tādu globālu problēmu risinājumu izstrādi kā mežu
izciršana un klimata pārmaiņas.

250+

darbinieku un plašs

sadarbības partneru un

konsultantu
Darbojamies

tīkls

6 kontinentos ar

galveno mītni Kopenhāgenā,
Dānijā

25+

juridiskās vienības

pakalpojumu sniegšanai un projektu
attīstīšanai visā pasaulē
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Vairāk kā

25 gadus,

mēs strādājam, lai sniegtu
atbalstu labākai

zemes pārvaldībai
un biznesa praksei
ieguvums
cilvēkiem, dabai un
klimatam.
kas ir

Mēs to varam paveikt
pateicoties inovatīviem

projektiem un
sniedzot ilgtspējības
pakalpojumus.
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Par mums
Sniedzam ilgtspējības pakalpojumus
mežsaimniecībā,
lauksaimniecībā,
atbildīgā
materiāla iegūšanā, saistībā ar biomasu, CO2
pēdas aprēķinā un tūrismā
vairāk nekā

100

valstīs

augstas kvalitātes pakalpojumus un
labi-atzītām shēmām un shēmām, kuras pieder mums pašiem. Mēs arī

Mēs fokusējamies uz to, lai sniegtu

attīstīt un uzlabot sistēmas, ar kurām mēs strādājam.

piedāvājam

pakalpojumus zem

palīdzam
Aktīvie sertifikāti, kurus izsniedzis Preferred by Nature (Sept 2019)

Mēs esam īstenojuši

120+bezpeļņas projektus

par dabisko

resursu pārvaldību
Mēs esam devuši

Mēs padaram riska
novērtējumu, darbības rīkus un

100+

citu informāciju brīvi

aizsargājamās
teritorijās un

Sourcing Hub

ieguldījumu

izstrādājuši

65

pārvaldības plānus

pieejamu

mūsu

Sourcing Hub

Koksne

Liellops

Soja

Palmas

Vislielākā un detalizētākā jebkad
publicēto riska novērtējumu kolekcija

kurš pieejams
www.preferredbynature.org/
sourcinghub

dabiskajām teritorijām.
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Vīzija
Pasaule, kurā
cilvēku izvēle
nodrošina
ilgtspējīgu
nākotni
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Misija
Sniegt
atbalstu
labākai
zemes
pārvaldībai
un biznesa
praksei,
kas ir
ieguvums
cilvēkiem,
dabai un
klimatam.
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Mūsu stratēģija
Īsumā
MISIJA

Mērķis 1

Sniegt atbalstu labākai
zemes pārvaldībai un
biznesa praksei, kas ir
ieguvums cilvēkiem,
dabai un klimatam

Mērķis 3

Sasniedzamība

Mūsu

un ietekme

Organizācija

Veicināt ilgtspējīgu
praksi ainavu
attīstībā un piegādes
ķēdēs
Mēs fokusējamies uz to, lai
veicinātu ilgtspējīgas
prakses lielāku izmantošanu
ražošanā un piegādes
ķēdēs, kur ir vislielākais
pozitīvu pārmaiņu
potenciāls, kas noved pie
veselīgākas vides un
klimata, kā arī ilgtspējīgas
iztikas.

Mērķis 2
Zīmols un
tīmeklis

Veidot zīmola
atpazīstamību, kas
pavairo ilgtspējības
ietekmi

Stiprināt mūsu
organizāciju visās
jomās, lai sasniegtu
mūsu misiju
Mūsu mērķis ir maksimizēt
un stiprināt mūsu
darbaspēku, sistēmas un
finanses, lai nodrošinātu
ilgtermiņa stabilitāti, lai mēs
varētu sasniegt savus
mērķus.

Mēs fokusējamies uz Preferred
by Nature zīmola izmantošanu,
lai radītu multiplikatora efektu,
kur vairāk ieinteresēto personu
iesaistīsies mūsu programmās
un pakalpojumos.
Preferred by Nature Strategy 2020-2025
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Mūsu Stratēģija
Mērķis 1:
Sasniedzamība un
ietekme
Veicināt ilgtspējīgu praksi
ainavu attīstībā un
piegādes ķēdēs
Mēs fokusējamies uz to, lai
veicinātu ilgtspējīgas prakses
lielāku izmantošanu ražošanā
un piegādes ķēdēs, kur ir
vislielākais pozitīvu pārmaiņu
potenciāls, kas noved pie
veselīgākas vides un klimata,
kā arī ilgtspējīgas iztikas.
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Mērķis 1: Sasniedzamība
un ietekme
Mēs fokusējamies uz mežu
un klimatu ietekmējošām
precēm un ar tām saistītām
nozarēm.
Piemēram: kakao, kafija, palmu eļļa,
produkcija no meža un tūrisms.

1.1

Inovācijas ilgtspējības
nodrošināšanā

pozitīvo ietekmi un pievienoto vērtību,
mēs revolucionarizēsim un no jauna
izgudrosim tradicionālo ilgtspējības
sertifikātu, vienlaikus balstoties uz
pakalpojumu sniedzēja statusu.

1.5

risinājumiem un to siegtās priekšrocības

garantiju, sertifikācijas standartus un
praksi, kas ir piemērotāka viņu
mērogam.

Lielāka ietekme uz korporatīvo
un valsts politku

projektus, kas atbalsta mūsu

modeļiem uz reāllaika
uzlabojot ilgtspējības atsauču un uz
patērētājiem vērstu etiķešu ticamību.

darbu un uztur mūsu
ekspertus novatoriskus un atvērtus, lai

ar ieinteresētajām personām,
izmantojot pārredzamas, atvērtā
tipa apmācības par ilgtspējīgu praksi
un atbildīgu materiāla ieguvi.

realizētu mūsu vīziju un misiju.

1.11

1.10

Mūsu ietekmes mērīšana un
paziņošana par to

Mēs integrēsim papildu viedās,

Novērtēšana un mācīšanās
informēt par lēmumiem

Mēs meklēsim iespējas iesaistīt

modernās tehnoloģijas visur, kur

uzņēmumus un valdības un

Mēs regulāri novērtēsim savu efektivitāti,

tādējādi var paplašināt atbildīgas

Mēs novērtēsim mūsu ilgtspējības

ietekmēt to, kā viņi izmanto, atsaucas

jo ilgtspējība ir dinamiska un sarežģīta.

rīcības praksi, ietaupot cilvēku

ietekmi un mūsu darba nozīmi, lai precīzi

Mācīšanos izmantosim, lai būtu veikli;

vai izmanto par etalonu savu

pūles tur, kur mums tas visvairāk

darbības paplašināšana, pārskatīšana vai

ilgtspējības attīstības politiku.

nepieciešams.

pārtraukšana pēc nepieciešamības, lai
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Jauni tehnoloģiju risinājumi

Mēs dalīsimies pieredzē un zināšanās

stratēģiju; centieni, kas dažādo mūsu

tehnoloģiskajiem modeļiem, tādējādi

1.9

1.8

Mēs izstrādāsim un īstenosim

tradicionālajiem darbietilpīgajiem

izstrādājot un pielāgojot uz risku balstītu

Visā pasaulē atzīts
apmācību nodrošinātājs

Misijas virzīti projekti

Mēs modernizēsim izsekojamību no

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,

Mēs būsim vadošais pakalpojumu
sniedzējs, kurš palīdzēs uzņēmumiem
iegūt materiālus no atbildīgiem avotiem
vai izstrādāt un/vai stiprināt savas
ilgtspējības programmas un politikas,
izmantojot uz risku balstītus
pakalpojumus un rīkus.

1.7

Uzlabota piegādes ķēdes
izsekojamība un
pārredzamība

Mēs palielināsim piekļuvi ilgtspējības
mazajiem īpašniekiem, kopienām un

Mēs iesaistīsimies un atbalstīsim jau
izveidotās un topošās sociālās un
vides shēmas atbilstoši mūsu vērtībām
un ISEAL ticamības principiem,
būdams uzticams eksperts standartu
iestatīšanā, sistēmas izstrādē,
uzraudzībā un nodrošināšanā.

1.6

Risinājumi mazajiem
uzņēmējiem un kopienām

Atbildīga materiālu iegāde

Ekspertīze shēmām

Lai radītu efektivitāti, palielinātu

mūsu kā vadošā globālo nodrošinājuma

1.4

1.3

1.2

uzlabotu mūsu ietekmi.

un pārredzami paziņotu par to mūsu
ieinteresētajām personām.
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2.2

2.1

Mūsu Stratēģija
Mērķis 2:
Zīmols un tīmeklis
Veidot zīmola atpazīstamību,
kas pavairo ilgtspējības
ietekmi.
Mēs fokusējamies uz Preferred by
Nature zīmola izmantošanu, lai radītu
multiplikatora efektu, kur vairāk
ieinteresēto personu iesaistīsies mūsu
programmās un pakalpojumos.

Mērķauditorijai piemērota
saziņa

Efektīvi zīmola aktīvi
Mēs definēsim efektīva zīmola
komponentus gan personāla, gan
mūsu partneru lietošanai, ieskaitot
saziņu, kas atspoguļo mūsu
uzticamību un vadību.

Mēs identificēsim un sazināsimies ar
mūsu svarīgākajām mērķa grupām, lai
veidotu izpratni un izstrādāsim
stratēģiskus komunikācijas ziņojumus,
kas runās ar šīm auditorijām par
jautājumiem un vajadzībām, kuras
viņiem rūp visvairāk.

2.4

2.3

Izmantojiet zīmolus, lai
radītu tirgus pieprasījumu

Uz klientu vērsta mārketinga
atbalsts

Mēs veidosim attiecības ar zīmolu
īpašniekiem, kā arī ar citām
organizācijām, kurām ir liels
potenciāls radīt tirgus pievilcību visā
ilgtspējīgas piegādes ķēdē.

Mēs atbalstīsim uzņēmumus viņu uz
patērētājiem vērstajā mārketingā,
nodrošināsim tos ar apstiprinātām
ziņām un citu atbalstu, kas ļaujs
pielāgoties, vienlaikus saglabājot
ilgtspējības prasību ticamību.

2.5

Partnerattiecības
lielākas ietekmes
iegūšanai
Mēs turpināsim veidot partnerattiecības
ar vadošajām organizācijām, lai
apzinātu kopīgos ilgtspējības mērķus un
rīkotos saskaņā ar tiem un/vai
savstarpēji atbalstītu viens otra darbu.
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3.1

Mūsu Stratēģija
Mērķis 3:
Mūsu Organizācija
Stiprināt mūsu
organizāciju visās jomās,
lai sasniegtu mūsu misiju
Mūsu mērķis ir maksimizēt un
stiprināt mūsu darbaspēku,
sistēmas un finanses, lai
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, lai
mēs varētu sasniegt savus mērķus.

3.3

3.2

Augsti kvalificēts un novērtēts
personāls

Spēju nodrošinājums
attiecīgajās nozarēs,
jautājumos un reģionos

Mēs turpināsim atzīt savus

Mēs nodrošināsim, ka mūsu

darbiniekus kā mūsu lielāko vērtību

darbinieki piedāvā līdzvērtīgas

ietekmes sasniegšanā.

zināšanas, kas attiecas uz svarīgiem

Mēs ieguldīsim mūsu cilvēkresursu

ilgtspējības jautājumiem,

funkcijās, tostarp karjeras attīstībā,

produktiem, precēm un pasaules

kompensācijās un pabalstos, kā arī

daļām.Mēs stiprināsim savu iekšējo

citās svarīgās jomās.

kompetenci sociālajos jautājumos.

3.4

Mēs turpināsim nodrošināt augstas
kvalitātes pakalpojumus, koncentrējoties
uz labāku cilvēkresursu izlīdzsvarošanu,
ļaujot mums konsekventi veikt darbības,
vienlaikus pārvaldot riskus, kas saistīti ar
paļaušanos uz ārējiem resursiem un
sezonas slodzes svārstībām.

3.6

3.5

Datu vadīta vadība

Līdzsvaroti iekšējie un
ārējie resursi

Finanšu noturība

Ilgtspējības pierādīšana

Mēs uzlabosim savas datu

Mēs nodrošināsim, ka mums ir

Mēs praktizēsim savas vērtības; tā ir

pārvaldības sistēmas, lai tās kļūtu

finanšu modelis, kas mums dod

lieliska darba vieta, kur mēs pastāvīgi

efektīvākas, mērogojamas un

pietiekamu, piemērotu un

samazinām savu ilgtspējības

orientētas uz rezultātiem. Mēs

daudzveidīgu finansējumu, lai

nospiedumu, atbildīgāk iegūstam un

turpināsim novērtēt efektīvu datu

izpildītu mūsu gada darba plānus un

attīstamies virknē citu jomu.

vākšanu un ziņojumu gatavošanu.

ilgtermiņa stratēģiskos mērķus.

3.7

Optimizēta struktūra un
pakalpojumu sniegšana
Mēs stiprināsim savu organizatorisko
struktūru, lai uzlabotu pakalpojumu
sniegšanu, saglabājot uz vērtībām
balstītu pieeju, kas veicinās komandas
sadarbību, nodrošinās zināšanas un
konsekvenci un veicinās ciešu
sadarbību.
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Mūsu ceļš
Zemāk uzskaitītie darbības principi atspoguļo mūsu
vērtības un pieeju mūsu darbam. Tie mūs pavada
ikdienas darbā un kalpo par bāku lēmumu
pieņemšanā, veidojot pamatu tam, kā mēs
darbojamies. Kopumā tas ir tas, ko mēs saucam par
Preferred by Nature ceļu.
1. Mēs izvēlamies savas darbības, pamatojoties uz pārredzamību, uzticamību un pozitīvu
pārmaiņu potenciālu.
2. Mēs esam apņēmušies uzraudzīt mūsu darbību ietekmi.
3. Mēs cenšamies radīt pievienoto vērtību, pievēršoties globālās ilgtspējas vajadzībām un
risinot to trūkumus.
4. Mēs cenšamies samazināt sistēmu izmaksas, vienlaikus maksimāli palielinot pozitīvo
ietekmi un uzticamību.
5. Mēs atklāti dalāmies ar savām zināšanām, pieredzi un rīkiem ilgtspējības integrēšanā.
6. Mēs paši veicam darbības saskaņā ar mūsu ilgtspējības principiem.
7. Mēs ievērojam ētisku uzņēmējdarbības praksi, to sagaidam arī no mūsu klientiem un
sadarbības partneriem.
8. Mūsu mērķis ir nodrošināt dzimumu līdztiesību visos organizācijas līmeņos.
9. Mēs nolīgstam dedzīgus darbiniekus ar augstām integritātes spējām, atbalstām
profesionālo un personīgo attīstību un apbalvojam par iesaistīšanos, izpildi un izcilību.
10. Mēs cenšamies būt finansiāli veselīga organizācija, lai labāk izpildītu savu misiju.

Preferred by Nature Strategy 2020-2025
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Preferred by Nature
un SDG
Mūsu sadarbība ar shēmām, uzņēmumiem un citām
ieinteresētajām personām veicina daudzu ANO
Ilgtspējības attīstības mērķu (SDG) sasniegšanu

Mūsu ieguldījums SDG mērķu
sasniegšanā, ņemot vērā Preferred by
Nature stratēģiju un darbu (saskaņā ar
Preferred by Nature ietekmes rādītāju no 0
līdz 30)

18-30

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi (UN Sustainable Development Goals (SDGs)) veidot pamatu
globālai pārveidei līdz 2030. gadam. SDG ieviešana nosaka ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi.
Mēs vēlamies būt SDG sasniegšanas virzītājspēks, jo ilgtspējīgas prakses veicināšanu ražošanas
ainavā un piegādes ķēdē redzam kā ceļu uz labāku nākotni. SDG šajā stratēģijā ir norāde, cenšoties
rast risinājumus, kas pozitīvi ietekmē cilvēkus un vidi. Mūsu darbs, lai veicinātu dabas resursu
ilgtspējīgu pārvaldību un efektīvu izmantošanu, ir tieši saistīts ar SDG 12: Atbildīgas patēriņš un
ražošana. Mēs to veicinām apmācot cilvēkus un organizācijas par labāku praksi un atbildīgu resursu
ieguvi, kā arī izmantojot mūsu globālos nodrošinājuma pakalpojumus.
SDG 8: Pienācīgs darbs un ekonomikas izaugsme - mēs strādājam ar plašu ilgtspējības standartu
klāstu, no kuriem daudzi regulē darba apstākļus un darba tiesības, tostarp noteikumus mūsdienu
verdzības un bērnu darba izskaušanai. SDG 15: Dzīve uz Zemes - mēs veicam atbalstu, izmantojot
ziedotāju finansētus projektus, nodrošināšanas pakalpojumus un integrējot tehnoloģijas, tādējādi
ātrāk virzot atbildīgas zemes izmantošanas praksi. Labāku piekļuvi ilgtspējības risinājumiem un
tirgiem mazajiem īpašniekiem un kopienām veicina vairāki SDG tostarp 1, 16, 15 un 5.
Mēs atbalstām SDG 13: Rīcība klimata ietekmes mazināšanā, lai izveidotu noturību pret klimatu,
iesaistot valdības savā politikā izmantot stingrus ilgtspējības standartus.
Mēs esam izveidojuši savu stratēģisko mērķu kartēšanu SDG mērķiem un piešķīruši Preferred
by Nature ietekmes rādītāju katram SDG, norādot mūsu relatīvo ieguldījumu, izmantojot mūsu
stratēģiju un darbu.
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Monitorēšana, Novērtēšana
un Apmācības
Mēs esam apņēmušies uzraudzīt un novērtēt sava darba
ietekmi un rezultātus un konsekventi paziņot par rezultātiem
ieinteresētajām personām. Tas ietver mūsu efektivitātes
novērtēšanu, monitorējot, kā mēs virzāmies uz savas misijas
izpildi un nodrošinām, ka mēs pārskatām savus nākotnes
plānus, pamatojoties uz uzzināto. Mēs turpināsim attīstīt
organizācijas kultūru un pieeju uzraudzībai un novērtēšanai,
uzsverot mācīšanos un pastāvīgu pilnveidošanos. Ņemot to
visu vērā, mēs šo stratēģiju uzskatām par dokumentu, kurš
katru gadu jāpārskata un pēc vajadzības jāatjaunina,
pamatojoties uz mūsu novērtēšanas rezultātiem.

Up and Running…
Šī stratēģija nosaka mūsu augstākos mērķus un uzdevumus. Bet dokuments ir tikai mūsu
sākumpunkts. Mēs izstrādāsim konkrētus rīcības plānus, sadalīsim atbildību un apvienosim komandu
Preferred by Nature, lai mācītos un pielāgotu centienus.
Preferred by Nature Strategy 2020-2025
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Par mums
Dibināts 1994, Preferred
by Nature (iepriekš zināms
kā NEPCon) ir bezpeļņas
organizācija,
kura
darbojas,
lai
sniegtu
atbalstu labākai zemes
pārvaldībai
un
biznesa
praksei, kas nāk par labu
cilvēkiem,
dabai
un
klimatam,
atrodoties
vairāk kā 100 valstīs visā
pasaulē.

www.preferredbynature.org

