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Ce știm despre scutecele de unică folosință?
Un copil utilizează în medie circa 2000 de scutece de unică folosință pe an. Dacă în
unele țări, aceste scutece sunt incinerate în stații speciale, în Moldova ele ajung la
groapa de gunoi din Țînțăreni, unde au nevoie de aproximativ 500 de ani ca să se
descompună. Mai mult, s-a demonstrat că scutecele de unică folosință conțin
substanțe nocive precum polimerul, care pot provoca reacții alergice la bebeluși.
Există însă o alternativă: scutecele reutilizabile din material textil! Părinții care au
ales astfel de scutece spun că unicul minus ține de confort, în schimb avantajele
sunt multe: sănătatea copilului și a mediului, costurile mici etc. Mai multe despre
impactul ecologic al scutecelor a ă de la departamentul nostru #FărăDeșeuri aici

Ce-am mai făcut

Mai pe larg aici

Caravana IarmarEco în 2 minute

ActivePeace și alumnii pe 2020

Într-un an în care părea imposibil, am reușit
să ajungem cu IarmarEco în 4 localități și să
strângem în ecare din ele expozanți harnici
și vizitatori bucuroși să-i susțină. Cum a fost
aventura unui IarmarEco special și care au
fost cele mai frumoase momente, vezi în
acest video

Programul ActivePeace din acest an a fost un
mix de online și o ine, cu participanți
talentați care au pornit inițiative interesante.
La seminarul de evaluare și re ecție, tinerii
au făcut schimb de experiențe și au petrecut
timpul în mod plăcut. Despre seminar și ce
va urma, aici

InfOrganic: Lucrarea solului

Moldova #FărăDeșeuri la ASEM

O bună lucrare a solului este un elementcheie dacă alegi să practici agricultura
ecologică. Pentru un sol fertil, trebuie să eviți
lucrările cu umiditate abdundentă sau cu
secetă excesivă. Care sunt practicile
ecologice pentru terenurile de culturi
cerealiere, a ă din acest video

Departamentul nostru #FărăDeșeuri a avut o
întâlnire cu studenții de la ASEM, în cadrul
evenimentului Student Recycle Fest 2020.
Împreună au discutat subiecte
precum mișcarea #ZeroWaste, transformarea
deșeurilor în resurse, ce este economia
circulară și altele. Detalii aici

Exploatarea solului versus
schimbările climatice

Sezonul plantărilor e în toi!

Alumnii activEco din acest an au decis să
traducă în română o serie de videouri ce
conțin informații actuale despre mediu.

Dacă ți-ai propus să plantezi în această
perioadă și vrei să știi cum să o faci corect,
inițiativa noastră Seed It Forward ți-a
pregătit un webinar cu informații prețioase

Primul este un lmuleț despre felul cum sunt
exploatate solurile și legătura cu schimbările
climatice. Privește videoul aici

despre cum să le oferi puieților șanse cât mai
mari de a crește sănătoși. A ă toate detaliile
utile de aici

Fă-ți o ciul de acasă mai ”verde”!

Salutări din Moldova, MitOSt!

În pandemie, jumătate dintre noi ne-am
mutat o ciul acasă. Dar oare lucrul nostru de
acasă e organizat într-un mod sustenabil?
Echipa noastră de Greening Up îți dă 5 idei
pentru un o ciu mai verde. Împărtășește-le
și pe ale tale aici

Moldova a fost aleasă ca locație pentru
Festivalul Internațional MitOst 2020, găzduit
de EcoVisio și Centrul de Urbanism. În acest
an, cei ~70 de participanți au descoperit
Moldova doar online, însă echipa locală a
pregătit un mic aperitiv vizual cu locurile lor
de su et din Chișinău și Rîșcova. Vezi aici

Probleme și proiecte ecologice în Moldova
Clara Abdullah face parte din departamentul nostru de
Comunicare și PR, dar coordonează și inițiative prin care le dă
hainelor o nouă viață și luptă contra risipei de alimente. A ă
de la Clara ce proiecte mai pregătim și cum vede ea
dezvoltarea durabilă în Moldova și în lume, în acest interviu

Ce urmează

Mai pe larg aici

Forum de educație participativă

ANSA răspunde antreprenorilor!

Profesorii, educatorii, pedagogii și trainerii
sunt invitați online pe 5 decembrie la
Forumul EDU+ despre educație participativă!
Vei avea ocazia să descoperi și să testezi
metode care pot folosite atât online, cât și
o ine. Info despre Forum aici

EcoVisio și partenerii Katalyst Kitchens vă
invită pe 5 decembrie la un atelier dedicat
afacerilor din domeniul agroalimentar, cu
participarea unui expert ANSA și a unui
specialist din domeniul alimentației publice.
Vezi cum poți participa la eveniment aici

Cupa Mondială de Keep Cool

Seminar Trans.History profesori

Pe 3 decembrie, de la ora 20:00, avem o nouă
etapă a Cupei Mondiale de Keep Cool
Mobile. Toți cei care vor să participe la jocul
unde mizezi pe climă se pot înscrie aici

Profesorii din Moldova și România, dar și
reprezentanții ONG-urilor, sunt invitați la un
seminar online despre istoria evreilor care au
supraviețuit Holocaustului. Înscrieri până pe
27 noiembrie, alte detalii aici

Atelier-concurs pentru jurnaliști
Dacă ești jurnalist, blogger, vlogger sau freelancer, înscrie-te
până pe 4 decembrie la un seminar-concurs organizat online
de departamentul nostru #FărăDeșeuri, despre impactul
deșeurilor asupra mediului și sănătății. Detalii aici

Inițiative de-ale prietenilor

Plantare la Orheiul
Vechi
Îmbină turismul cu grija
pentru mediu și hai să
plantăm pe 28-29 noiembrie
la rezervația naturală Orheiul
Vechi! Evenimentul este
organizat de Art Lab Eco
Camp și prietenii, mai multe
detaii găsești aici

Săptămâna
prevenirii risipei
alimentare
Banca de Alimente Moldova
a declarat 23-29 noiembrie
săptămâna națională a
prevenirii risipei de alimente,
cu multe evenimente
tematice între care și o
colectă pe 28 noiembrie.
Info aici

Sesizează online
problemele de mediu
Raportează problemele de
mediu cu care te confrunți
sau pe care le observi prin
platforma ecoalert.md,
creată recent de EcoContact
și Centrul Național de Mediu.
A ă cum poți folosi EcoAlert
la acest webinar

Oameni ai EcoVisio

Fă cunoștință cu Vladimir Ternavschi, noul nostru director
executiv! Tânărul activist, iubitor de ciclism, a co-fondat în
2017 inițiativa TEP - Tinerii pentru Eco Plastic, care transformă
deșeurile din plastic în lucruri utile. Vladimir își propune ca din
interiorul EcoVisio, să îndrume și să inspire oamenii spre
consum conștient și viață sustenabilă
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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

