Preferred by Nature
Ilgtspēja praksē
Preferred by Nature (iepriekš NEPCon) ir starptautiska
bezpeļņas organizācija, kas sadarbojas ar
lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, uzņēmumiem, NVO
un valdībām, lai vairāk nekā 100 valstīs atbalstītu
labāku zemes apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības
praksi, kas nāk par labu cilvēkiem, dabai un klimatam.

Gandrīz 30 gadus esam strādājuši, lai izstrādātu
praktiskus risinājumus, kas veicina pozitīvu ietekmi uz
ražošanas ainavām un piegādes ķēdēm. Mēs to darām,
īstenojot inovatīvus projektus, veidojot kapacitāti un
sniedzot ilgtspējības pakalpojumus. Liela daļa mūsu
darba ir vērsta uz zemes izmantošanas piegādes
ķēdēm, kur mēs redzam vislielāko potenciālu pozitīvām
pārmaiņām.
Mūsu galvenās jomas un nozares
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Mums ir vairāk nekā 270 darbinieku, kas strādā vairāk
nekā 40 valstīs un kuriem ir kopīga pieredze attiecīgajā
jomā un nozarē, kā arī plašs simtiem vietējo
organizāciju un ekspertu tīkls. Tas ļauj mums labāk
izprast un risināt sarežģītas globālas un vietējas
problēmas, kas saistītas ar cilvēkiem, dabu un klimatu,
un redzēt, kā tās visas savstarpēji mijiedarbojas.
Uzņēmuma Preferred by Nature pašpārvaldes nodaļa
veicina un sniedz mūsu ilgtspējības sertifikācijas
pakalpojumus.

100+

valstis, kurās mēs strādājam, lai atbalstītu
ilgtspējības saistības

80m+

sertificēti meža zemes un saimniecību hektāri

800k+

sertificēti lauksaimnieki un mežu
apsaimniekotāji

94%

pasaules kokmateriālu ražošanas apjoms, uz ko
attiecas mūsu likumības riska novērtējumi un
bezmaksas rīki atbildīgas piegādes
nodrošināšanai.

100+

aizsargājamās teritorijas, kas izveidotas ar
Preferred by Nature ieguldījumu

30k+

sugas, ko aizsargā ’’The Long Run’’ biedri

Rīsi

Aizsardzība

Mūsu programma "The Long Run" apvieno ceļotāju mājiņas un partnerus, kas
aizsargā ekosistēmas visu interesēs.

“Mūsu vīzija ir pasaule, kurā cilvēku izvēle
nodrošina ilgtspējīgu nākotni. .”
- Peter Feilberg, Preferred by Nature izpilddirektors

www.preferredbynature.org

Ar ko mēs nodarbojamies
Sertifikācijas pakalpojumi
Uz tirgu balstīti ilgtspējības instrumenti ir uzticami tikai
tad, ja tie rada pozitīvu ietekmi uz vietas. Mēs
piedāvājam mūsu sertifikācijas pakalpojumi saskaņā ar
atzītām shēmām, un mēs koncentrējamies uz augstas
kvalitātes pakalpojumu sniegšanu. Mūsu klienti ir gan
mazie lauksaimnieki, gan uzņēmumi un globāli zīmoli.
Kā ISEAL alianses dalībnieks esam apņēmušies izveidot
uzticamus sociālos un vides standartus. Mūsu darbs ar
sertifikācijas sistēmām sniedzas tālu aiz audita
veikšanas robežām. Pateicoties mūsu pieredzei, ik
gadu veicot vairāk nekā 5000 revīziju visā pasaulē,
mēs aktīvi sadarbojamies ar ekomarķējuma sistēmām,
lai iestātos par pastāvīgiem uzlabojumiem un tādējādi
palielinātu to uzticamību un ietekmi.
Piemēram, mēs piedalāmies Mežu apsaimniekošanas
padomes (FSCTM), Ilgtspējīgas biomasas programmas
(SBP), un aktīvi darbojamies citos tīklos, piemēram,
ISEAL un Ilgtspējīgas lauksaimniecības tīklā (SAN).
Turklāt mēs piedalāmies galvenajās globālajās
diskusijās konferencēs un sanāksmēs visā pasaulē.

Ilgtspējas sistēma
Neraugoties uz dažādu rīku skaita pieaugumu, lai
uzlabotu ražošanas un piegādes praksi, tirgū trūkst
vienotas sistēmas ar skaidriem rādītājiem, ko varētu
izmantot visi. Lai novērstu šo trūkumu, mēs esam
izstrādājuši Ilgtspējas sistēmu – universālu principu un
kritēriju kopumu, kas atspoguļo ilgtspējības
pamataspektus visās izejvielās un piegādes ķēdēs.
Ilgtspējas sistēma var palīdzēt jebkuram uzņēmumam
ceļā no juridiskās atbilstības uz labāko praksi. Atkarībā
no atrašanās vietas piegādes ķēdē uzņēmums var
izmantot šo sistēmu dažādos veidos. Uzsverot augsta
riska jomas, kurām jāpievērš uzmanība, Ilgtspējas
ietvarstruktūra palīdz uzņēmumiem filtrēt zema riska
rādītājus, lai tie varētu mērķtiecīgi virzīt savus
centienus uz tām jomām, kurās tie radīs vislielāko
ietekmi.

Iniciatīvas, kas veicina pārmaiņas
Mēs iesaistāmies projektos, kas izstrādā jaunus zaļos
risinājumus, saglabā bioloģisko daudzveidību vai palīdz
patērētājiem veikt atbildīgu izvēli.

Līdz šim esam novērtējuši kokmateriālu, palmu eļļas,
sojas, biomasas un liellopu gaļas ieguves likumības
riskus vairāk nekā 70 valstīs. Riska novērtējumi palīdz
uzņēmumiem noteikt un mazināt ieguves riskus,
iegādājoties šīs preces, un palīdz tiem veikt pienācīgu
pārbaudi, kā to prasa kritiski svarīgi mežu izciršanas
noteikumi. Mūsu riska novērtējumi, rīki un cita
informācija ir pieejama bez maksas vietnē Sourcing
Hub.

Spēju attīstīšana
Mēs ticam, ka, balstoties uz esošajām zināšanām un
prasmēm, var radīt ilgstošu ietekmi. Mēs vēlamies
iedvesmot, motivēt, attīstīt aizrautību un kompetenci
ilgtspējīgai nākotnei. Tāpēc esam izveidojuši
visaptverošu mācību programmu, kas aptver mūsu
galvenās kompetences jomas un ir saistīta ar lielāko
daļu mūsu sertifikācijas pakalpojumu, piemēram,
koksnes likumību, meža apsaimniekošanu,
izsekojamību, ilgtspējīgu lauksaimniecību un oglekļa
dioksīda pēdas pārvaldību.
Tūkstošiem delegātu no vairāk nekā 40 valstīm ir
piedalījušies mācību pasākumos, kuros mūsu eksperti
dalās savā pieredzē.

Pielāgoti ilgtspējas pakalpojumi
Mēs piedāvājam pielāgotus pakalpojumus, kas balstīti
uz mūsu pieredzi. Tie ietver analīzi, stratēģisko
attīstību un spēju veidošanu, lai iesaistītu piegādes
ķēdi, sistēmu attīstību, salīdzinošo novērtēšanu, kā arī
riska novērtēšanu un pārbaudi.
Mūsu pielāgotie pakalpojumi aptver visu piegādes ķēdi,
sākot no ražošanas līdz pat patēriņam. Mēs veidojam
attiecības ar visiem starp tiem esošajiem dalībniekiem,
tostarp sīksaimniekiem, pārstrādātājiem un
tirgotājiem, sniedzot garantijas, ko pieprasa
ieinteresētās puses. Mūsu klienti ir uzņēmumi, valsts
aģentūras, NVO un investori.
Sazinieties ar mums
Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu darbu
vai vēlaties ar mums sadarboties, lūdzu,
sazinieties ar mums, rakstot uz šādu adresi
info@preferredbynature.org

Īstenojot donoru, valdību un uzņēmumu finansētus
projektus, mēs sadarbojāmies ar sīksaimniekiem,
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai palīdzētu
īstenot ilgtspējīgas zemes izmantošanas praksi un
apmācītu viņus un citas ieinteresētās personas,
piemēram, ES Kokmateriālu regulas īstenošanai.

Subscribe to our newsletter

www.preferredbynature.org/newsletter
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