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Ce s-a mai întâmplat Mai pe larg aici

Ne-am văzut la IarmarEco 2021!

Pe 26 septembrie, am adunat 120

producători locali, diverse oportunități

Alege produse crescute cu iubire!

De ce să cauți și să prețuiești produsele

ecologice? Prin campania ”Dar ție îți pasă?”

Nu se vede bine? Deschideți în browser

EcoVisio în acțiune - octombrie 2021

Toamna se adună roada... și noile oportunităț i!

Ce mai faceți? Noi, ca de obicei, suntem foaaarte ocupați. Echipa EcoVisio se tot

dezvoltă și se mărește, crește și numărul proiectelor și oportunităților pe care le vă

oferim - așa că fără multe cuvinte, vă invităm să a�ați despre ele!
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http://www.ecovisio.org/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://www.youtube.com/channel/UCO0HKbDWPfQpCh4P3CzETpg
https://www.instagram.com/ecovisio/
https://bit.ly/2YRR2gA
https://bit.ly/3p2zpWm
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://youtu.be/VtcMD2tSlCE
https://www.youtube.com/watch?v=rXdTFC2GAhc
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f723461396334
https://www.ecovisio.org/ro/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/


ecologice, am promovat tema

antreprenoriatului social și am creat o

atmosferă caldă, de comunitate la parcul

Valea Tranda�rilor - la IarmarEco 2021. Vezi

video, poze și contactele expozanților aici

continuăm promovarea producătorilor de

culturi agricole ecologice și a acelor care

utilizează mijloace sustenabile. Vezi video-

urile noastre noi și lasă-ne un comentariu aici

Produse naturale online!

EcoVillage Farms, serviciul care conectează

fermierii din satul Rîșcova cu consumatorii

prin livrări săptămânale a torbelor cu

bunătăți, acum are și un magazin online!

Descoperă-l aici

Spre o Moldovă #FărăDeșeuri

Campania Moldova #FărăDeșeuri a ajuns cu

panourile informative în parcuri, iar cu

posterele - în troleibuze și autobuze! Poate

deja le-ai văzut? Alătură-te

comunității #FărăDeșeuri și ajută-ne să

creăm o Moldovă mai sănătoasă! Detalii aici

Ce urmează
Mai pe larg aici

Training pentru profesori, 27-29

octombrie

Sunteți pedagogi și doriți să dezvoltați

subiectul educației ecologice printre elevi?

Aveți nevoie de inspirație pentru metode și

abordări în activități extracurriculare ca să le

faceți cu impact înalt? Vă așteptăm la Centrul

de Instruiri EcoVisio! Termen-limită de

aplicare: 16 octombrie. Detalii aici

Instruiri despre împăduriri și

izolare termică

Am lansat proiectul “Pregătirea mediului

rural către schimbările climatice” și căutăm

primării din zone rurale cărora le pasă de

schimbările climatice și care ar dori ca

EcoVisio să organizeze instruiri în localitățile

lor. Termenul-limită se apropie! Mai multe

detalii aici

https://ecovisio.org/ro/ce-facem/project/iarmareco
https://youtube.com/playlist?list=PL9ZNCbNc7JUokG6075Pb8HRXV5KsXpscV
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https://www.facebook.com/events/381821590012511/
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https://ecovisio.org/ro/implica-te/oportunitati/apel-climate-action


Devino trainer Keep Cool

Ura! Mărim comunitatea de traineri al jocului

Keep Cool! Pe 22-23 octombrie vom organiza

primul training pentru doritori. Dacă vrei să

știi să facilitezi jocul despre schimbările

climatice, înregistrează-te aici

Training pentru cei care vor să

devină asistenț i personali

Deschidem o nouă direcție de lucru -

dezvoltarea accesibilității evenimentelor și

activităților ecologice. Căutăm oameni care

vor să învețe să lucreze e�cient cu

persoanele cu necesități speciale! Termen-

limită de aplicare: 31 octombrie. Detalii aici

Ai reciclabile? Adu-le la noi!

17 octombrie, 11:00-15:00 - Moldova

#FărăDeșeuri și partenerii te așteaptă la

Parcul Afgan cu deșeuri de hârtie, deșeuri

electronice, plastic curat și medicamente

expirate! Mai multe detalii aici

Vizită la gospodărie ecologică

Ești agricultor și dorești să aplici practici

ecologice și prietenoase mediului? Pe 20

octombrie AgroVisio te invită să descoperi

experiența de cultivare a cerealelor, nucilor și

prunelor la o gospodărie agricolă certi�cată

ecologic din 2015. Detalii aici

Resurse utile
Știați că avem mai multe materiale vizuale, gata a � folosite

pentru a a�a ceva nou sau a da informațiile mai departe? De

exemplu:

Vezi mai multe

Ești biciclist(ă) experimentat(ă)?

Pe tine te căutăm!

Proiectul ”Moldova on Bikes”  invită pe

cei care folosesc bicicleta ca mijloc de

transport să devină mentori pentru cei care

sunt abia la început de drum cu transportul

alternativ. Mai multe detalii aici

https://www.facebook.com/events/628182871676044
https://www.ecovisio.org/ro/ce-facem/project/keep-cool
https://www.facebook.com/events/628182871676044
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https://www.facebook.com/events/398146958594800
https://www.facebook.com/events/553761835709190
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https://www.facebook.com/velochisinau/posts/377036044127873
https://ecovisio.org/ro/resurse/materiale-info
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Ce faci cu frunzele?

A�ă ce poți face cu ele (sau

cum să-i convingi pe alții să

nu le strângă sau să le ardă)

aici

Plantăm copaci?

Cum plantezi un copac ca să-

i dai cât mai multe șanse să

crească? Găsește sfaturi și un

ghid de plantare aici

Despre gunoi - cu

umor?

Gunoiul petrece mai mult

timp în natură decât noi -

găsește această caricatură

#FărăDeșeuri și altele aici

Oameni ai EcoVisio

Ana Popa este activistă de când se știe și nu poate sta

niciodată locului. După jumătate de an în Board-ul EcoVisio, s-

a alăturat echipei pentru a coordona proiectul "Moldova on

Bikes" , de care este foarte entuziasmată. După mulți ani de

pedalat pe ici și colo, și-a propus să contribuie la o Moldovă

prietenoasă și sigură pentru biciclete și alte forme alternative

de transport.

EcoVisio

Str. Alexei Mateevici Nr. 71, Of. 5A,

MD-2009 Chișinău, Moldova

Scrie-ne: info@ecovisio.org | Sună: +373 79395303

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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