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EcoVisio în acțiune - aprilie-mai 2021

Primăvara se numără.. instruirile și experiențele!
Deși primăvara aceasta a fost mai răcoroasă decât de obicei, pentru noi ultimele
luni au fost foarte ”�erbinți”: ne-am implicat intens în procese educative, atât
proprii, cât și a comunității. Poate datorită accelerării evenimentelor mult așteptate
în o�ine sau poate primăvara așa inspirație ne aduce... Dar e bine așa! 

A�ă și tu unde și ce am făcut.
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La mulți ani, EcoVisio!
Aprilie a fost marcat ca Luna de Naștere a
EcoVisio. Din 1999 am crescut extraordinar și
continuăm să o facem - ca echipă și
experiență. Am celebrat aceasta ocazie
împreună cu comunitatea, am povestit
despre departamentele și proiectele
EcoVisio, dar și ne-am reconectat prin
ZOOM-ul. Detalii aici

Cu bicicletă la lucru?
De curând, avem la EcoVisio și o parcare
pentru biciclete special amenajată, inclusiv
cu o cameră de supraveghere. O puteți
utiliza sau pipăi! La fel, puteți să vă inspirați
de la colegii noștri care merg aproape peste
tot pe bicicletă - aici

Să compostezi e gospodărește!
Compostarea este un element esențial al
gestionării corecte a deșeurilor - astfel, după
o campanie de informare la Râșcova și în
satele învecinate, am oferit instituțiilor
publice și doritorilor 8 lăzi de compostare ca
exemplu că nu doar e posibil, dar poate � și
estetic! Mai multe detalii aici

Cum scapi de o gunoiște?
Gunoiștile spontane apar foarte ușor. E mult
mai greu să le lichidezi. Însă nu ne temem de
greutăți și am pornit procesul de eliminare a
5 gunoiști din satul Rîșcova. S-au realizat și
mai urmează alte măsuri pentru a preveni
(re)apariția lor pe viitor. Detalii aici

Costul adevărat al roșiei
De ce ar � bine să mâncăm ceea ce e de
sezon - sau istoria unei roșii. Unde putem
găsi cele mai bune roșii, dar și alte produse
sănătoase și delicioase? Privește toată seria
Sustenabilitate în acțiune aici

Să creștem sănătos cu AgroVisio!
Dorești să crești produsele eco - pentru tine
sau pentru vânzare? Echipa AgroVisio te
ajută! Pe pagina lor găsești instruiri gratuite,
video-uri, live-uri cu experți și informații
prețioase. Mai multe detalii aici
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Energici de la Soare!
22 de oameni inspirați și interesați de energie
termică solară și resurse regenerabile - cu
astfel de echipă a fost petrecut workshop-ul
despre Energie Solară Termică la
EcoVillage Moldova. Apropo - chiar am
construit un mic model de încălzire a apei!
Vezi aici

Ura, ne întoarcem la școală!
În perioada aprilie-mai, trainerii noștri au
realizat o serie de instruiri cu circa 300 de
elevi din 8 școli ale raionului Telenești.
Despre problema deșeurilor, soluții posibile
pentru acestea, dar, mai ales, despre
compostare, în teorie și în practică. Mai
multe detalii aici

Istoriile absolvenților EcoVisio
Din nou, despre lucruri frumoase create de
absolvenții programelor noastre - de data
asta, la Comrat (Zahar Dolomanji) și la Orhei
(Adriana Negru). Oare cine-i următorul
la EcoVisio Alumni Stories?

În vizită la copaci
Cu mare drag urmărim cum își desfac
frunzele și �orile copacii plantați primăvara
asta și în anii precedenți! Vă invităm în vizite
reale - la Râșcova, la Sângerei, la Telenești, la
Chișinău etc. - sau virtuale, aici
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Ne ajuți să facem ecologia
auzită?
Căutăm idei, jocuri de cuvinte, posibile
hashtag-uri, formulări bombastice,

#DialogueForTheFuture2021
Forum internațional de networking pentru
changemaker-ii cu focusare pe Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă 2030. La una din sesiuni,
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amuzante, serioase, ironice, care să
transmită mesaje ecologice! Dacă dorești să
contribui mai mult la campania de informare,
completează acest formular scurt:
http://bit.ly/call-slogans

al nostru Julian Gröger va povesti despre
colaborarea între municipalități și societatea
civilă. Detalii aici

Colaborăm pentru Impact!
Lansăm un nou proiect internațional în
parteneriat! Alătură-te conferinței pentru a
explora modul în care se dezvoltă
antreprenoriatul social și investițiile
sociale în regiunea Parteneriatului Estic
(inclusiv și în Moldova). Detalii aici

Cum să ai un sol sănătos?
Solul este baza agriculturii - �e a celei
”clasice”, �e ecologice. Solul sănătos e și un
sol roditor, care dă viață plantelor sănătoase.
Cum să avem grijă de el - a�ați la un atelier
o�ine & gratuit marca AgroVisio, pe 3 iunie,
la Râșcova - detalii aici

Inițiative de-ale prietenilor

#VinDacăAmParcare!
Îți lipsesc parcări de biciclete prin oraș?
Grupul de lucru pentru transport
alternativ a pornit o campanie menită să

EcoLocal - acum și duminica!
În al patrulea an de activitate, piața EcoLocal
se desfășoară în ambele zile de weekend,
acum și cu mai multe activități distractive!
Detalii aici

Torbe cu bunătăți de la Râșcova

Dacă vrei să susții micii producători și să te
delectezi cu produse naturale, urmărește-i pe
EcoVillage Farms - în curând se deschide al
doilea sezon de livrări săptămânale a
torbelor cu bunătăți din satul Râșcova! Mai
multe detalii aici
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arăte că există cerere pentru astfel de
infrastructură. Detalii aici

Cine sunt activiștii?
A�ă în video-ul cu interviuri a 3 activiști și
activiste din diferite sate ale Republicii, creat
de Alex Buretz împreună cu coechipiera
noastră Natalia - aici

O nouă viață pentru carton!
Ai carton și vrei să-i mai dai o șansă? Adu-l la
atelierul EduJoc, unde el se va transforma în
jucării sau decorațiuni! Mai multe detalii aici

Oameni ai EcoVisio
Dragă noastră Lucia Ioncu deja de peste trei ani are grijă de
numeroasele noastre bugete, facturi și audituri în calitate de
Director Financiar. Are o relație specială cu cifrele - le adoră
din copilărie, - dar și cu grădina ei organizată, unde îi place să
se refugieze. Pe cât e de realistă, pe atât de caldă!

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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