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EcoVisio în acțiune - decembrie 2020

La mulți ani! Ai grijă de tine și de mediu!
Ne despărțim de un an care ne-a zdruncinat tuturor planurile și optimismul, care
ne-a învățat să ne adaptăm din mers, să ne schimbăm rutina și să devenim adepții
mantrei ”totul va � bine”. 
La �nal de 2020, îți mulțumim mai mult ca niciodată că ne-ai fost alături, adesea pe
online, dar și o�ine - că ne-ai oferit feedback-uri atunci când am avut nevoie, și
pentru că ne-ai susținut în toate activitățile, atât cele legate de COVID-19 cât și
restul.
Sperăm ca în 2021 să putem interacționa cu voi mai mult în viața reală, să
schimbăm percepții și atitudini care dăunează mediului, să încetinim ritmul
schimbărilor climatice, și nu în ultimul rând, să trăim cu mai puțină teamă și
nesiguranță. Echipa EcoVisio îți urează la mulți ani cu multă sănătate!
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Alături de producătorii
autohtoni
Anul acesta, umple sacul lui Moș Crăciun și
masa de sărbătoare cu produse locale,
crescute sau create din grijă pentru mediu și
oameni. În perioada sărbătorilor, pagina
IarmarEco te așteaptă cu idei de cadouri de
la producători autohtoni. Descoperă-le aici

Alege un pom de Crăciun la ghiveci
Circa 10 ani îi trebuie unui brad ca să se facă
mare și falnic, pentru ca apoi să ne bucure
sărbătorile timp de câteva zile și să
sfârșească la urna de gunoi. Un brăduț viu la
ghiveci e la fel de plăcut de împodobit! A�ă
cum să-l alegi și să-l îngrijești corect aici

Patru sate, curând #FărăDeșeuri
Munții de gunoi vor dispărea din patru sate
a�ate în raioanele Criuleni și Orhei.
Departamentul #FărăDeșeuri a pornit un
proiect ambițios de lichidare a cinci gunoiști
neautorizate din satele Miclești, Peresecina,
Stetcani și Rîșcova. Mai multe informații aici

Am premiat cei mai eco brazi!
Al treilea an la rând, am păstrat tradiția și am
premiat cei mai eco brazi de Crăciun din
Moldova! Cele mai bune creații de anul
acesta au fost adunate într-un album, pentru
a servi ca inspirație și altora. Brăduții eco pot
� admirați aici

Vești bune la Sanctuarul de Cai
Recent, Sanctuarul de Cai Rîșcova a adoptat
o nouă rezidentă cu ochi albaștri, pe nume
Noana. „Părintele” căluților, Valeriu Istrati,
pune la cale o serie de instruri despre
educarea fără violență a cailor din sate. A�ă

Reportaj despre deșeurile
Moldovei
Cum putem scăpa de gropile de gunoi,
devenite triste cărți de vizită pentru
majoritatea satelor din Moldova? Nataliia și
Evgheni, experți în cadrul departamentului

https://www.facebook.com/groups/157127434857212?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ecovisio_in_action_local_producers_cleaner_villages_and_farewell_to_a_confusing_year&utm_term=2020-12-30
https://www.facebook.com/iarmareco/posts/3653009171432577?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ecovisio_in_action_local_producers_cleaner_villages_and_farewell_to_a_confusing_year&utm_term=2020-12-30
https://www.facebook.com/agrovisio.moldova/posts/210797023886955?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ecovisio_in_action_local_producers_cleaner_villages_and_farewell_to_a_confusing_year&utm_term=2020-12-30
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1899402203556366?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ecovisio_in_action_local_producers_cleaner_villages_and_farewell_to_a_confusing_year&utm_term=2020-12-30
https://www.facebook.com/moldovafaradeseuri/posts/187950749630455?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ecovisio_in_action_local_producers_cleaner_villages_and_farewell_to_a_confusing_year&utm_term=2020-12-30
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1889821131181140?notif_id=1607101780973216%C2%ACif_t=page_post_reaction&ref=notif&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ecovisio_in_action_local_producers_cleaner_villages_and_farewell_to_a_confusing_year&utm_term=2020-12-30
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1902999023196684?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ecovisio_in_action_local_producers_cleaner_villages_and_farewell_to_a_confusing_year&utm_term=2020-12-30
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1913508782145708?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ecovisio_in_action_local_producers_cleaner_villages_and_farewell_to_a_confusing_year&utm_term=2020-12-30
https://www.globalgiving.org/projects/natural-horsemanship-for-moldovas-village-horses/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ecovisio_in_action_local_producers_cleaner_villages_and_farewell_to_a_confusing_year&utm_term=2020-12-30
https://www.facebook.com/moldovafaradeseuri?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ecovisio_in_action_local_producers_cleaner_villages_and_farewell_to_a_confusing_year&utm_term=2020-12-30


istoria Sanctuarului cu ai săi 5 căluți salvați
de la abator, dar și planurile de viitor aici

nostru #FărăDeșeuri, sunt convinși că
informarea populației este indispensabilă.
Vezi reportajul cu ei realizat de CTC aici

Industria modei ne seacă mările
Pentru confecționarea unui singur tricou se
utilizează circa 2,700 litri de apă. De ce moda
e considerată una din cele mai poluante
industrii ale lumii, din cauza căreia dispar
râuri, lacuri și chiar mări, îți spune
departamentul nostru #FărăDeșeuri aici

Din nou despre cupă, fără jenă
30 de tinere, studente în primul an la
Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, au
avut parte de un training EcoVisio despre
avantajele cupei menstruale - alternativa
ecologică, economă și sănătoasă la
absorbantele și tampoanele de unică
folosință. Detalii și foto de la eveniment aici

Forum despre educația (non)formală

Educația online poate și trebuie să �e participativă - acesta
este motto-ul facilitatorilor EcoVisio care au organizat anul
acesta voluntar mai multe ediții online ale Forumului EDU+.
La ultimul forum, cei 50+ de participanți au făcut cunoștință
cu videourile educative create de alumni activEco 2020, un
instrument util de lucru participativ cu elevii. Detalii aici

Mai pe larg aiciCe urmează

Petrece sărbătorile la EcoVillage!
EcoVillage Moldova ți-a pregătit o atmosferă
de basm la Rîșcova, unde poți petrece
sărbătorile interesant și plăcut alături de cei
dragi. Plimbări în pădure, ateliere creative,

Hai să „Salvăm planeta împreună”
Copiii de la o grădiniță din Capitală au
colectat peste 1000 de capace din plastic, în
cadrul campaniei „Salvăm planeta împreună”
susținută de EcoVisio. O astfel de
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plantări de copaci - sunt doar câteva din
activitățile care te așteaptă. Mai multe aici

campanie poate � organizată și în alte
grădinițe, școli și instituții - a�ă cum aici

Un nou video activEco în pregătiri

După video-istorioarele despre pungi din plastic, economie
colaborativă și transport alternativ, alumnii activEco 2020
lucrează acum intens la ultimul video din serie. Ce temă
sustenabilă va aborda acesta? Încearcă să ghicești aici

Inițiative de-ale prietenilor

Umple Frigiderul
Comunitar!
Dăruiește din masa ta de
sărbători celor care nu-și pot
permite! Proiectul ”Frigiderul
Comunitar” te îndeamnă să
donezi produse alimentare,
care vor ajunge sub formă de
mese calde la persoanele
vulnerabile. Mai multe aici

Pe timp de iarnă, nu
uităm de păsări
Păsările sedentare, rămase
peste iarnă în țara noastră,
au nevoie de ajutor pentru a
supraviețui. Totuși, uneori
hrana oferită de noi le poate
face mai mult rău decât bine.
Cu ce putem hrăni păsărelele
iarna, a�ăm aici

Donează haine și
oferă căldură!
Ai plapume sau cearșafuri
care nu îți mai trebuie?
DOBRO Boutique le
colectează pentru adăpostul
lor de căței! Tot la DOBRO
poți aduce haine în stare
bună pe care nu le mai porți.
Vezi toate detaliile aici

Oameni ai EcoVisio
Clara Abdullah este membra echipei cu care am deschis
această rubrică în primul ”EcoVisio în acțiune”, newsletter
pornit chiar de ea anul trecut. 19 ediții mai târziu, îi dedicăm
tot ei rubrica aceasta, înainte să își ia zborul către noi și
interesante aventuri. Îți mulțumim, Clara, pentru cei 2 ani și 9
luni în care ne-ai fost coordonatoare de comunicare și PR,
colegă de nădejde și adevărat om al EcoVisio!

EcoVisio
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Str. Alexei Mateevici Nr. 71, Of. 5A,
MD-2009 Chișinău, Moldova

Scrie-ne: info@ecovisio.org | Sună: +37322222101

Ai primit acest email pentru că la un moment dat, căile tale s-au
intersectat cu activitățile EcoVisio și te considerăm parte din

comunitatea noastră de prieteni. Dacă nu mai vrei să primești
email-uri de la noi, fă click mai jos

Mă dezabonez
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