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Ce facem cu deșeurile pe timp de pandemie?
Măștile și mănușile de protecție au ajuns parte din viața cotidiană. Cele de unică
folosință însă au ajuns și parte din gunoiul cotidian, devenind un risc de infecție
pentru alți oameni, dar și o sursă de poluare pentru mediu.
Împreună cu EcoContact, ți-am pregătit câteva sfaturi despre cum să gestionezi
corect deșeurile în această perioadă, pentru siguranța ta, a celor din jur și a
naturii. Posterul nostru poate fi văzut în supermarket-uri și în alte locații din Chișinău,
precum și online

Ce-am mai făcut

Mai pe larg aici

Îngrășăminte verzi pentru sol

Start ActivePeace pe online!

Solul poate deveni mai fertil, mai hidratat și

18 tineri din diferite regiuni ale țării au fost

mai ferit de buruieni cu ajutorul

selectați pentru o nouă ediție a programului

îngrășămintelor verzi. Ce culturi agricole

ActivePeace, unde vor învăța metode și

pot fi folosite în acest scop și cum se

abordări de atenuare a conflictelor. Primele

utilizează, află din noul video InfOrganic aici

seminarii au avut loc online, mai multe aici

Despre mediu de Ziua Mediului

#FărăDeșeuri pe rețelele sociale

”Deșeurile pe care le arunci ajung înapoi la

Departamentul de Managementul

tine”, susțin colegele noastre Margareta și

Deșeurilor al EcoVisio ”crește” și lucrează zi

Gabriela într-un interviu acordat publicației

de zi pentru o Moldova #FărăDeșeuri. Dacă

Ziarul de Gardă, cu ocazia Zilei Mondiale a

te interesează stilul de viață zero waste, ne

Mediului (5 iunie). Citește materialul aici

găsești acum și pe Facebook și Instagram

O doză de energie marca
EcoVisio

Soiuri noi de la Cartoful Rîșcovean

Nu știi ce activități să mai faci cu cei mici

nostru Cartoful Rîșcovean au o nouă

sau cu prietenii în carantină? Facilitatorii

partidă de soiuri delicioase, cremoase și ca

EcoVisio au pregătit un video cu 30 de

de obicei, crescute fără îngrășăminte sau

joculețe de energizare, foarte utile pentru

pesticide chimice. Comandă-ți porția aici

seminarii, dar și pentru un impuls distractiv
cu cei dragi. Descoperă-le pe toate aici

Fermierii din cadrul proiectului

Ce urmează

Mai pe larg aici

Ciuluc - apa care ne unește

Despre plantele aromate, live

O adevărată expoziție virtuală a luat

Cultivarea plantelor aromatice poate deveni

naștere în urma concursului tematic pentru

o pasiune foarte frumoasă. Colegii noștri de

elevi organizat în cadrul programului nostru

la AgroVisio vă invită la un LIVE cu

ActiveCiuluc. Câștigătorii vor fi desemnați

managerul ecoVazon care va vorbi cum

curând, până atunci poți admira cele mai

corect să crești mirodenii la ghiveci și de ce

frumoase lucrări dedicate râului Ciuluc aici

ardeii iuți i-au făcut cunoscuți peste hotare

Inițiative de-ale prietenilor

Torbe cu bunătăți de
la Rîșcova

Educație non-formală
pentru adolescenți

Haine slow fashion
create la Chișinău

Dacă vrei să susții

Ai între 14 și 18 ani?

Despre slow fashion sau

micii producători și să te

Participă la un curs de

"moda lentă", și cum să fii în

delectezi cu produse

educație non-formală, care

trend fără a polua natura,

naturale de sezon, poți

te va ajuta să-ți dezvolți

povestește Veronica

comanda săptămânal o

profilul profesional și

Ternavschi, tânăr designer și

torbă cu bunătăți din satul

obiectivele de viitor!

alumnă activEco. Citește

Rîșcova. Află cum de aici

Înscrieri până pe 6 iulie aici

interviul ei la temă aici

Oameni ai EcoVisio
Vitalie și-a descoperit pasiunea pentru agricultură la 28 de
ani, după care și-a cultivat-o atât în plan personal cât și
profesional. Din februarie, expertiza lui Vitalie contribuie la
activitățile departamentului nostru Agrifood, fie că e vorba
de infografice și videouri live, sau de proiecte mai mari
precum crearea unui atlas interactiv al agriculturii ecologice
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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

