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EcoVisio în acțiune - octombrie 2020

Culegem roadele Caravanei IarmarEco 2020!
Într-un an ca niciun altul, plin de griji și incertitudini, ne-am aventurat să
organizăm un altfel de IarmarEco. Pentru prima dată, evenimentul s-a
desfășurat sub formă de Caravană și a ajuns în 4 localități din țară: Chișinău,
Rezina, Sîngereii Noi și Ialoveni! Cu parteneri de nădejde alături, am reușit să ieșim
din tiparele unui iarmaroc tradițional, iar măsura succesului pentru noi au fost
numersoasele chipuri fericite de expozanți și vizitatori deopotrivă. Vă mulțumim
tuturor celor care ne-ați susținut în această aventură! Pe pagina noastră de
Facebook v-am pregătit multe fotogra�i și reportaje colorate de la cele patru ediții,
nu ezitați să vă delectați cu ele aici
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Atlasul Agriculturii Ecologice
Departamentul nostru Agrifood a creat
primul Atlas al Agriculturii Ecologice din
Moldova. Sub forma unei hărți electronice,
atlasul indică toți producătorii certi�cați
ecologic de pe teritoriul țării, precum și
produsele acestora. Aruncă o privire aici

Salvăm frunzele, nu le ardem!
Frunzele căzute toamna nu sunt gunoi. Ele
trebuie lăsate acolo unde au căzut, pentru a
oferi adăpost insectelor, îmbunătăți calitatea
solului și a-l proteja de îngheț și secetă.
Inițiativa noastră Seed It Forward vine cu
sfaturi prețioase despre cum să valori�ci
frunzele, vezi webinar-ul aici

Stații de transport pictate
10 stații de așteptare din raioanele Telenești
și Sîngerei prind culoare, pictate de elevi și
profesori din regiune. Desenele au fost
realizate de tineri pentru concursul
”Pictează-ți stația!” din cadrul programului
nostru ActiveCiuluc. Poze din proces aici

Training-uri o�ine HAIclub
Mai mulți profesori din programul HAIclub și-
au dat întâlnire la un training o�ine pentru
traineri. Cluburile create de aceștia activează
în continuare, producând schimbări în
comunitățile din care fac parte. Detalii și
poze aici

Toamna Cartofului, ediția III
Soare, oameni buni și carto� naturali -
elementele-cheie ale ediției cu numărul 3
de Toamna Cartofului la EcoVillage Moldova
(15 oct). Pe lângă nelipsitul iarmaroc de
carto� și alte legume, vizitatorii au avut parte

Webinar despre plantări corecte
Atunci când vrei să plantezi un copac, pot să-
ți apară mai multe întrebări: de ce să
plantezi, unde, cu cine, când? Inițiativa
noastră Seed It Forward a încercat să
răspundă la cât mai multe astfel de întrebări,
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de tururi ghidate, ateliere şi interacțiuni cu
căluții de la Sanctuarul de Cai Rîșcova. Foto și
alte detalii aici

pentru a inspira cât mai multe acțiuni de
plantare cu rezultate pe termen lung. Vezi
webinar-ul despre plantări aici

Un octombrie intens la activEco
Programul nostru activEco a avut o mulțime
de evenimente importante luna aceasta.
Participanții programului, dar și alți activiști,
au luat parte la seminare de re�ecție, acțiuni
cu și despre biciclete, și chiar serenade.
Detalii active aici

Renunță la plastic, alege torba!
Anual în Moldova se importă circa 1.8
milioane de pungi de plastic. Aruncate la
gunoi, acestea ajung în râuri, pe câmpuri și
apoi în apa și mâncarea noastră sub formă
de microplastic. Vezi un video la temă creat
de primii alumni activEco 2020 aici

Workshop de salvare a mâncării
Cum putem lupta cu risipa de alimente care
ajung la urnele de gunoi, deși sunt încă bune
de mâncat? Acestei întrebări i-am dedicat 4
zile de workshop în cadrul programului Edu-
Art 2020 al Asociației Oberliht. Mai multe am
povestit aici

Covoroașe din țesături reciclate
Serviciul EcoVisio de Greening Up, împreună
cu Green Up Mom (Dorina Sorochin), au
pornit o serie de ateliere de reparat și
transformat hainele uzate. Primul a fost
despre croșetarea covorașelor din haine
vechi, vezi cum a decurs aici

Ai fost la IarmarEco 2020? Lasă-ne feedback!

Ca organizatori ai Caravanei IarmarEco 2020, vrem să ne
asigurăm că toată lumea s-a simțit bine la eveniment, �e că e
vorba de vizitatori, expozanți sau voluntari. Te invităm
așadar să ne împărtășești impresiile tale de bine sau de mai
puțin bine, printr-un scurt formular anonim aici

Mai pe larg aiciCe urmează
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E�ciența energetică se învață!
Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar la
mulți dintre noi caloriferele sunt deja
pornite. Cum facem să economisim bani și
energie pe timp de iarnă? A�ă la workshop-ul
activEco despre e�ciența energetică din 6
noiembrie, mai multe informații aici

Caii Moldovei au nevoie de tine
Valeriu, ”părintele” Sanctuarului de Cai
Rîșcova, visează ca toți căluții din Moldova să
�e crescuți fără bici. Ajutat de doi experți
străini, acesta și-a propus să instruiască cel
puțin 10 traineri în disciplina fără violență a
cailor. Susține proiectul pentru ca acesta să
prindă viață aici

Instruire - certi�carea ecologică
Te interesează cum să crești natural fructe și
legume și care este procedura de certi�care
în agricultura ecologică? Departamentul
nostru Agrifood te invită să a�i toate
acestea pe 17 noiembrie într-un seminar
online. Detalii și înscriere aici

Carto� mov gustoși de la Rîșcova
Cooperativa de fermieri ”Cartoful Rîșcovean”
are disponibil un nou stoc limitat de carto�
mov pentru comandă. Dacă vrei o porție de
sănătate curată, plină de savoare și săracă
în calorii, comandă aici

Inițiative de-ale prietenilor

Banca de alimente
Banca de alimente by
Diaconia este primul proiect
din Moldova de colectare,

Hai la Masa Critică!
Ultima Masă Critică pe
octombrie va � una specială,
în cadrul programului Edu-

[De la Psiholog la Tine]
Este titlul unei serii video
realizate de participanții
programului nostru
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depozitare și distribuire a
alimentelor scoase din
circuitul comercial.
Urmărește o vizită ghidată la
depozitul Băncii aici

Art 2020. Astfel, plimbarea de
grup pe două roți va �
urmată de un mic afterparty
în aer liber, cu ceai cald și
voie bună. Detaliile aici

ActivePeace 2020. Fiecare
ediție abordează subiecte
sensibile, dar importante, cu
diverși specialiști psihologi.
Le poți vedea pe toate aici

Oameni ai EcoVisio
Ina Gordeeva este omul cu aparatul foto la EcoVisio. Dacă a
făcut ea un click, poți � sigur/ă că te vei alege cu un portret
plin de culoare și căldură. Mai nou, Ina s-a alăturat drumului
nostru către o Moldova #FărăDeșeuri, asigurând prezența pe
rețelele sociale a proiectului cu același nume
 

EcoVisio
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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