Kas ir Zaļais birojs?

WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma
birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus,
samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu un
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī attīstīt uzņēmuma
korporatīvo sociālo atbildību.
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Kas ir Zaļais birojs?

Zaļā biroja programma ir piemērota gan
lieliem, gan maziem uzņēmumiem, valsts
sektoram un nevalstiskām organizācijām.
Pat nelielas izmaiņas spēj būtiski uzlabot
vides situāciju, ja ir iesaistīts pietiekams
skaits cilvēku.
Birojiem ir būtiska loma enerģijas patēriņa samazināšanā un ilgtspējīgu
risinājumu ieviešanā. Zaļais birojs motivē darbiniekus rīkoties videi
draudzīgāk, uzlabo vides apziņu, kā arī ietaupa izmaksas. Sistēma dod
labumu gan organizācijai, gan videi.
Šobrīd Zaļā biroja programmai pievienojušies 180 uzņēmumi un
organizācijas, sistēma tiek veiksmīgi īstenota 512 birojos, iesaistot vairāk kā 67 000 darbinieku! WWF sistēma ir izstrādāta
Somijā un tiek īstenota vēl 10 valstīs, gūstot arvien plašāku atzinību no
uzņēmumiem.
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Efektivitāte!
No 2007. līdz 2013. gadam Somijas Zaļie biroji
ir samazinājuši CO2 emisijas par aptuveni
20 000 tonnām. Kopā organizācijas ietaupījušas
vairāk kā

8 250 000 EUR elektrības rēķinos!

Pievienojies mums!
Kā kļūt par Zaļo biroju?
1. Paraksti līgumu

3. Noorganizē biroja pārbaudi

Noslēdziet sadarbības līgumu ar Pasaules Dabas Fondu.
Programmas uzsākšanas maksa ir jāapmaksā pēc līguma
parakstīšanas. Kad līgums ir noformēts, organizācija
saņems Zaļā biroja reģistrēšanās informāciju interneta
rīkā Compass. Lai iegūtu līguma paraugu vai vairāk
informācijas, lūdzu, sazinieties ar Pasaules Dabas Fondu
(E-pasts: info@pdf.lv / Tel.: 67505640).

Kad vides pārvaldības sistēma ir gatava, WWF Zaļā
biroja eksperts Jūsu biroja telpās veiks pārbaudi.
Ja birojs iztur šo pārbaudi, tas saņems Zaļā biroja
diplomu kopā ar tiesībām izmantot Zaļā biroja logo.
Pēc biroja pārbaudes tiks iekasēta pirmā gada maksa.

2. Izveido vides pārvaldības sistēmu

4. Sniedz ikgadēju atskaiti

Iestājoties tīklā, uzņēmumam ir gads, lai sagatavotu
praktisku vides pārvaldības sistēmu birojam.
Uzņēmumam ir jāizvēlas Zaļā biroja kontaktpersona
un jāizveido komanda no sava personāla. Lai palīdzētu
izveidot šo sistēmu, uzņēmums var izmantot Compass tīklā
ievietoto informāciju, kuru izstrādājis WWF.
Tā vadīs uzņēmumu soli pa solim.

Pēc tam, kad organizācijai tiek piešķirtas Zaļā biroja
marķēšanas tiesības, tai katru gadu jāziņo galvenie
vides rādītāji WWF. Birojam katru gadu jāizvirza jauni
mērķi. Ziņošana notiek katru gadu pavasarī sistēmā
Compass. WWF nosūtīs visas nepieciešamās
vadlīnijas Zaļā biroja kontaktpersonai.
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Pievienojies mums!
Kā kļūt par Zaļo biroju?
5. Attīsties un pilnveidojies

6. Kritēriji

Uzņēmumam ar Zaļā biroja marķēšanas tiesībām jācenšas
nepārtraukti attīstīt savu vides pārvaldības sistēmu
un uzlabot vides apziņu darbinieku vidū. Pasaules Dabas
Fonds biroja telpas pārbaudīs katru otro gadu. Pārbaužu
laikā tiks uzraudzīta Zaļā biroja atbilstība kritērijiem
un logo izmantošana.

Lai kļūtu par Zaļo biroju:
• Izvēlies Zaļā biroja koordinatoru un izveido
komandu;
• Plāno praktisku vides programmu;
• Nepārtraukti uzlabo energoefektivitāti,
lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas;
• Samazini, pārstrādā un šķiro atkritumus saskaņā
ar vietējām prasībām;
• Izstrādā zaļo iepirkumu, atbilstoši iespējām;
• Izvēlies kuras citas no Compass norādītajām
aktivitātēm īstenosi;
• Informē un izglīto savus darbiniekus
par Zaļā biroja pielietojumu praksē;
• Nepārtraukti tiecies uz progresu vides jautājumos;
• Katru gadu atjauno vides programmu;
• Izvēlies rādītājus, nosaki mērķus
un uzraugi mērķu izpildi;
• Ikgadēji ziņo Pasaules Dabas Fondam.
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Pievienojies mums!
Kāpēc izvēlēties?
- Uzņēmums pats var izvēlēties, kuras ietekmes ir
visbūtiskāk mazināt!
- Iespēja iesaistīt darbiniekus!
- Rīks Compass, kura lietošanas tiesības tiek piešķirtas
uzņēmumam, ir ērts, drošs un vienkāršs veids ietekmes
uz vidi novērtēšanai un samazināšanai.
- Zaļais birojs – tas nav sarežģīti un bieži ļauj samazināt
izmaksas!

Jomas, kas iekļautas Zaļā biroja programmā:
Vides apziņa, enerģija, transports un pārvietošanās,
iepirkums, pārtika, atkritumi un to apsaimniekošana,
ūdens, bioloģiskā daudzveidība & darbinieki!
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