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Află totul despre activitățile noastre din 2019!
Anul trecut a fost plin cu de toate la EcoVisio. Am muncit mult să organizăm
evenimente frumoase, să susținem inițiative locale și să creăm spațiu pentru învățare
și creație. Nu am fi reușit fără susținerea și entuziasmul vostru, al oamenilor cu
inițiative interesante, care cresc fructe și legume ecologice, care produc alimente
naturale, care încearcă să rezolve problemele de mediu și sociale, și care sunt fericiți
să-și împartă experiența și cunoștințele. Vă mulțumim tuturor și vă invităm să citiți
despre toate realizările noastre în raportul pe 2019 (varianta RO va urma curând).

Ce-am mai făcut

Mai pe larg aici

Căutăm participanți activEco

Festivalul MitOst 2020

Dacă vrei să afli mai multe despre

Cea de-a 18-a ediție a Festivalului MitOst va

transportul sustenabil și alimentația

avea loc pe 9-13 septembrie, în Chișinău și

sănătoasă, să înveți cum să realizezi video

Rîșcova! Echipa MitOst din Berlin a petrecut

cu impact social și să cunoști oameni

luna aceasta o săptămână în Moldova,

interesanți, te invităm la o nouă ediție a

explorând idei și spații împreună

programului activEco! Vezi aici detaliile

cu EcoVisio și Centrul de Urbanism, coorganizatorii locali. Mai multe aici

Seed It Forward în Elveția

Certificare ecologică la EcoVillage

Echipa Seed It Forward (SIF) a participat

Membrii EcoVillage interesaţi de agricultura

recent la târgul de semințe SamenSonntag

organică au pornit un proces complex, dar

din orașul elvețian Basel. Toate donațiile

foarte interesant de certificare ecologică.

strânse la eveniment au mers către SIF, iar

Aproximativ 2 hectare de teren de la

drept mulțumire, colegii noștri au ținut

Rîșcova vor intra curând în procesul de

două prezentări interesante despre altoire

conversie. Mai multe informații aici

și păduri comestibile. Află detaliile aici

Premiera „Gunoi cu noi”

Primul Complexity Thinkshop

Despre cum a ajuns satul Rîșcova primul sat

Pe 8 și 9 februarie, la Chișinău a avut loc

din Moldova în care se sortează deșeurile,

primul seminar de gândire complexă

povestește inițiatorul proiectului în primul

„Complexity Thinkshop”. 30 de participanți

film despre problema deșeurilor din

au descoperit căi alternative de gândire și

Moldova. Poze de la premieră aici

rezolvare a provocărilor complexe. Detalii

Expoziție de produse ecologice în Germania
Colegii noștri din departamentul Agricultură Organică,
împreună cu câțiva producători din Moldova, au participat
la Expoziția Mondială de Produse Ecologice „Biofach”.
Expozanții noștri și-au prezentat produsele alături de alți
3700 de participanți. Foto și detalii (EN) aici

Ce urmează

Mai pe larg aici

Hai să vorbim despre cupă!

BICICULTURA: totul despre ciclism

Pe 7 martie, între 11:00 - 13:00, EcoVisio și

EcoVisio organizează o serie de ateliere

Genderdoc-m te invită să descoperim

care își propune să promoveze mersul pe

împreună avantajele cupei menstruale! La

bicicletă. La primul atelier (28 februarie)

întrebări vor răspunde un medic ginecolog

vom discuta despre bicicliști și Codul Rutier.

și o susținătoare a cupei. Detalii

Detalii despre eveniment și speakeri aici

Inițiative de-ale prietenilor

Fii parte din EcoLocal

Free Cycle Chișinău

TEP prin Europa

Dacă crești fructe și legume

Nu mai folosești unele

Doi tineri din echipa TEP

ecologice sau ai o

haine sau obiecte pe care le

traversează cu autostopul

întreprindere artizanală de

ai? Nu le arunca! Ține-le

mai multe țări europene.

produse naturale, poți

pentru EcoVisio FreeShop

Vor să cunoască astfel cât

deveni comerciant la piața

sau oferă-le în dar pe grupul

mai multe inițiative sociale

EcoLocal. Aici te poți înscrie

online Free Cycle Chișinău

și de mediu diverse. Detalii

Oameni ai EcoVisio
Luna aceasta îi dedicăm rubrica lui Maxim Pijevskii, director
executiv și unul din sărbătoriții din februarie ai EcoVisio. De
când îl știm, Max este un izvor nesecat de spirit
organizatoric, idei, soluții, vorbe calde și un umor doar al lui,
pe care însă îl împarte generos cu toți cei din jur, în 4 limbi.
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Ai primit acest newsletter pentru că la un moment dat, căile tale
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comunității noastre de prieteni. Dacă nu mai vrei să primești
emailuri de la noi, fă click mai jos
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