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Read this in ENGLISH

Ești un leader bun? Te așteptăm în echipă!
EcoVisio se îndreaptă către o nouă etapă de dezvoltare, una în care sperăm să
creștem mai departe în direcții frumoase alături de comunitatea noastră. Pentru a
ne susține în această tranziție, căutăm o persoană fermă în decizii și rezistentă
care să ne ajute să navigăm diversitatea din echipă, să ne scoată la iveală cele mai
bune calități și să îndeplinească rolul administrativ de Director
Executiv. Vezi detalii aici

Ce-am mai făcut

Mai pe larg aici

Unde ajunge plasticul aruncat?

Film despre deșeurile din Rîșcova

În Chișinău se sortează și reciclează circa

Despre problema deșeurilor din satul

10 tipuri de plastic. În ultima zi de

Rîșcova, r. Criuleni, despre dorința de a

#IuliefărăPlastic, te invităm să descoperi

schimba atitudinea oamenilor și a scoate

unica uzină de sortare a deșeurilor din

satul din gunoi... și gunoiul din sat, a ați din

Moldova, cum are loc procesul și unde

documentarul lui Dmitrii Mikitenko, acum

merge plasticul reciclat, totul în acest video

accesibil online

activEco și nutriția sănătoasă

41 de ONG-uri, acum mai ”verzi”

Despre micro ora umană, despre cum

41 de ONG-uri au participat timp de 2 zile la

aceasta in uențează sănătatea și starea

training-ul nostru online de „înverzire”

noastră de bine și de ce este important un

internă, unde au a at de la echipa noastră

regim alimentar bogat în fructe și legume,

de Greening Up cum pot lucra într-un mod

a ați din webinarul recent activEco aici

mai prietenos față de mediu. Detalii aici

Ai grijă de sol folosind mulciul

Cresc brazii plantați de sărbători!

Un nou video din seria InfOrganic ne face

Mai țineți minte puii de molid de la Seed It

cunoștință cu mulcirea, un proces

Forward plantați de Revelion, când

de acoperire a solului. Scopul acestuia

majoritatea îi taie și-i împodobește? În loc să

este de a opri creșterea buruienilor și a reține

se usuce prin careva gunoiște, ai noștri

umiditatea. Din ce poate

înverzesc dealurile, spre bucuria

creat mulciul și

cum corect se aplică, a ă aici

viețuitoarelor din jur! Îi poți admira aici

Festivalul MitOst va

în online

Keep Cool în aer liber la Sireți

Cea de-a 18-a ediție a Festivalului

Mai mulți tineri din Sireți au participat la o

Internațional MitOst e.V va avea loc între 16-

sesiune de Keep Cool în aer liber. Pe

22 noiembrie, pe online. Astfel,

marginea jocului, aceștia au discutat care

participanții vor descoperi Moldova rural-

sunt cele mai arzătoare probleme de mediu

urbană în formă digitală. Detalii aici

actuale. Vezi un reportaj de la sesiune aici

Ce urmează

Mai pe larg aici

Forumul educației non-formale

Start noilor proiecte activEco

Colega noastră, Aina Idrisova, împreună cu

După ce au luat parte la webinarele activEco,

echipa EDU+ Forum, organizează pe 21-22

participanții și-au pornit propriile

august ”Forumul educației non-formale”.

inițiative. Tinerii au început proiecte noi

Timp de 2 zile, participanții vor dezbate

legate de managementul deșeurilor, nutriție,

subiecte ca antreprenoriatul social

transport sustenabil, energie și multe altele.

și educația online. A ă cum participi aici

Citește despre toate aici

Film despre Moldova și deșeuri

Angajăm SMM pentru Instagram

Colegii noștri din departamentul de

Dacă te pricepi de minune la Instagram, vino

Managementul Deșeurilor, împreună cu

în echipa noastră! Ne căutăm un SMM part-

profesioniști din domeniul cinematogra ei,

time pentru dezvoltarea contului de

au început lmările pentru un documentar

Instagram, care să ne ofere și un curs

despre problema deșeurilor din Moldova.

introductiv de promovare prin Instagram.

Vezi deja trailer-ul aici

Aplică până pe 05.08, mai multe detalii aici

Inițiative de-ale prietenilor

Primii struguri la
AuGust 2020

Cumperi o torbă,
donezi 3 prânzuri

Stop irigării apelor
subterane!

Pentru un curcubeu gustativ

Renunță la pungile de plastic,

Autotitățile și-au propus să

cu struguri timpurii, dar și

ia-ți o torbă ecologică de la

modi ce prevederile din

alte fructe de sezon, nu rata

Misiunea Diaconia, iar banii

Legea Apelor, astfel încât să

Festivalul AuGust! Partea

încasați se vor transforma în

e posibilă utilizarea apelor

educațională va avea loc

prânzuri calde pentru

subterane pentru irigare.

online, iar târgul în aer liber

bătrâni. Mai multe aici

Despre riscurile acestui

la Durești. Detalii aici

demers în această petiție

Oameni ai EcoVisio
Aina este facilitatoare de educatie non-formală
și coordonatoarea programului de mini-granturi EcoVisio. Ea
se ocupă și de inițiativa educatională ”Дом Эволюции”, care
ajută tineri să-și dezvolte aptitudinile, iar în timpul liber
citește cărți, studiază astronomia și tricotează

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

