Nu se vede bine? Deschideți în browser

EcoVisio în acțiune - ianuarie 2020
Читайте на РУССКОМ

Read this in ENGLISH

Un logo nou pentru noi începuturi
Deschidem primul nostru newsletter pe 2020 cu un mare și călduros LA MULȚI ANI!
Nădăjduim că ai pășit cu dreptul în noul an, care aduce cu sine și un nou deceniu.
EcoVisio l-a întâmpinat cu un logo și o identitate vizuală înnoite, ce simbolizează
forme naturale, intersecția dintre viziuni și o deschidere spre evoluție. Sperăm să te
bucuri împreună cu noi de schimbare, despre care poți citi (și vedea) mai multe aici

Ce-am mai făcut

Mai pe larg aici

EcoVisio și agricultura organică

Rezultatele HAIclub 2019

Departamentul nostru de Agricultură

Anul trecut, programul HAIclub a reușit să

Organică s-a mărit luna aceasta cu trei noi

implice peste 380 de elevi din mediul rural,

colegi. Echipa lucrează acum la un plan de

care au format cluburi în 10 regiuni ale țării.

instruire pentru fermieri, iar de curând,

HAIcluburile au realizat în total 14 proiecte,

departamentul are chiar propriul website,

al căror impact social a atins aprox. 4000 de

care te așteaptă să îl descoperi aici

locuitori. Mai multe fotografii și detalii aici

Brăduți de sărbători

EcoVillage Moldova în fotografii

Al doilea an la rând, Seed It Forward (SIF) a

O jurnalistă de la Oameni și Kilometri a

derulat campania ”Brad de Anul Nou - o

poposit în decembrie pe la Rîșcova, unde a

nouă tradiție”. S-au plantat astfel circa 120

realizat un fotoreportaj despre sat, oameni,

de brăduți în Chișinău și prin țară, din care

EcoVillage, Sanctuarul de Cai și Centrul de

82 la plantarea de Revelion din Valea

Instruire EcoVisio. Ce a ieșit, poți vedea aici

Satului. Află mai multe aici

Ce urmează

Mai pe larg aici

Primul ghid despre cartofi eco

Oficii și evenimente mai ”verzi”

Echipa Cartoful Rîșcovean și alți specialiști

Departamentul nostru de Greening Up oferă

din domeniul agriculturii pregătesc un ghid

ateliere celor care vor să fie eco și la birou,

despre cultivarea ecologică a cartofilor în

nu doar acasă, ori să organizeze

Moldova. Dacă ești iubitor de cartofi buni și

evenimente mai sustenabile. Cel mai recent

sănătoși, urmărește Cartoful Rîșcovean aici

atelier a avut loc cu întreprinderea de
catering ”Floare de Cireș”, foto aici

Keep Cool vine la tine!
25 de ambasadori ”Keep Cool”, jocul de simulare despre
climă, sunt gata să organizeze sesiuni de joc la locul tău de
studiu sau de muncă. Este un mod excelent de a înțelege
schimbările climatice și relația lor cu economia, dar și de a-ți
dezvolta abilități de negociere și spirit de echipă. Detalii aici

Inițiative de-ale prietenilor

Semințe vii de la
Grădina Moldovei

TEP - prima colectare
de plastic pe 2020

Câte specii de păsări
de apă are Moldova?

Grădina Moldovei și-a lansat

Pe 25 ianuarie, echipa TEP a

În fiecare ianuarie are

catalogul de semințe pe

schimbat din nou plasticul

loc Recensământul

noul an, cu zeci de soiuri

pe săpun natural, oferind

Internațional al Păsărilor de

de roșii apetisante, dar și

câte unul pentru fiecare kg

Apă, iar anul acesta, 76 de

alte legume, fructe sau flori.

de deșeuri din plastic tipul

specii au fost numărate în

Vezi ofeta completă aici

#2 sau #5. Evenimentul aici

Moldova. Află mai multe aici

Oameni ai EcoVisio
Valeria a fost martoră la primii pași ai lui EcoVisio în 1999. A
stat la cârma restart-ului general din 2013, iar de atunci, ca
directoare de dezvoltare, ghidează organizația în direcțiile
potrivite. Valeria nu e mamă doar pentru EcoVisio, ci și
pentru 2 băieței adorabili care ne îndulcesc orele la oficiu.

EcoVisio

Str. Alexei Mateevici Nr. 71, Of. 5A,
MD-2009 Chișinău, Moldova
Scrie-ne: info@ecovisio.org | Sună: +37322222101
Ai primit acest newsletter pentru că la un moment dat, căile tale
s-au întâlnit cu proiectele EcoVisio și te considerăm parte a
comunității noastre de prieteni. Dacă nu mai vrei să primești
emailuri de la noi, fă click mai jos
Mă dezabonez

