Příklady možných indikátorů environmentálního profilu – neziskový sektor, samospráva
Předložené návrhy indikátorů environmentálního profilu mají sloužit jako vodítko, jakým směrem je  asi  vhodné napřít pozornost. Nepochybuji o tom že zjistíte to, že jich většinu nemůžete, neumíte či nechcete použít a vymyslíte raději jiné. No a to je to, co u vás chceme dokázat. Jde totiž o vaši organizaci, vaše činnosti, vaši práci a vy to vše samozřejmě znáte nejlépe a budete umět  definovat takové indikátory, které ji co nejlépe popíší. A v tom přeji hodně úspěchů.

Indikátory řízení - MPI
Indikátor
jednotky
počet přijatých environmentálních cílů
-
počet  dosažených environmentálních cílů
-
počet zaměstnanců/členů zapojených do environmentálních aktivit
-
počet osob /podíl osob s konkrétně stanovenou odpovědností za environmentální problematiku 
-, %
výše nákladů využitá v environmentální oblasti (plnění cílů a povinností)
Kč
výše příjmů /úspor dosažených změněným chováním k ŽP
Kč
počet neplněných právních požadavků
-
počet naplánovaných auditů
-
počet provedených auditů
-
počet zjištěných neshod
-
počet nevyřešených neshod
-
podíl účinných nápravných a preventivních opatření z celkového počtu těchto opatření
%
množství/objem  poskytnutých služeb s environmentálním dopadem 
-, %
počet kladných reakcí klientů
-
počet stížností klientů
-
počet komunikačních výstupů směrem k veřejnosti (tiskové zprávy, vysílání ap.)
-
velikost činnostmi zasažené populace
-
počet/podíl  společných činností s jinými subjekty
-, %
počet proškolených zaměstnanců/klientů, úroveň získaných znalostí
-, popis
podíl dodavatelů a partnerů s vyhodnocením jejich vztahu k ŽP
%
výše škod na ŽP, které můžete způsobit
Kč
počet havarijních situací které jste identifikovali
-
počet havarijních situací, ke kterým jste přijali preventivní opatření
-

Indikátory provozu - OPI
Indikátor
jednotky
spotřeba energií – podle druhů
GJ, kWh
spotřeba energií – podle způsobu použití
GJ, kWh, %
podíl energií z OZE
%
spotřeba materiálu – podle druhů – papír, tonery, technika ap.
kg, ks
produkované množství nebezpečného odpadu
kg
produkované množství ostatního odpadu
kg, t
z toho množství odpadu vytříděného a předaného k dalšímu využití
kg, t
množství materiálu u kterého byl využit zpětný odběr
kg, t
spotřeba vody (pitné a sanitární)
m3
množství vypouštěných odpadních vod
m3
spotřeba pohonných hmot
l
najeto km motorovými vozidly
km
vytíženost vozidel
osob/km
rozsah a způsob dopravy vašich klientů/návštěvníků na vaše aktivity
km/klienta, dle druhů dopravy
emise do ovzduší
kg emisí, nebo alespoň množství paliva
podíl opakovaně používaných surovin a materiálů z celkového množství
%
množství skladovaných a používaných nebezpečných chemických látek
kg
počet služebních cest ušetřených díky jiným prostředkům komunikace
-
počet/podíl  služebních cest podle druhů přepravy
-, %
počet havarijních situací, ke kterým došlo
-
zásahy do biodiverzity, poškození druhů nebo stanovišť za které můžete
popis

Indikátory stavu prostředí ECI
Indikátor
jednotky
kvalita a kontaminace půdních vrstev v užívaných objektech
popis
kvalita ovzduší v lokalitě
popis
hladina hluku v lokalitě
popis
dovozové vzdálenosti k zařízením na nakládání s odpady
km k zařízení
množství a kvalita vody v tocích,  kterou využíváte nebo  do kterých jdou vaše odpadní vody
popis
vzdálenost nejbližších zvlášť chráněných území,  VKP, prvků Natura 2000
km
výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin ve vašich objektech či poblíž
popis, výčet
limity v území které omezí vaše aktivity (zóna klidu, nová výstavba...)
popis

Klíčové znaky provozu
Indikátor
jednotky
počet zaměstnanců/členů
-
roční obrat
Kč
velikost/plocha užívaných staveb a prostor
m2
počet návštěvníků/klientů
-
množství /objem poskytnutých služeb
ks, hod., člověkodny...


