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Deschiderea drumului forestier Rîșcova - Ivancea
Ca activitate conexă a clubului eco ”Exploratorii Pădurii”, am lucrat la crearea unui
traseu forestier de 5 km între satul Rîșcova (Criuleni) și lacul Ivancea (Orhei). Pe data
de 9 iunie, traseul va fi gata oficial să-și cunoască primii drumeți în cadrul unui
eveniment de lansare pentru întreaga familie. Sperăm să vă alăturați - urmăriți pagina
web unde curând vom publica evenimentul și un video de prezentare a traseului

Ce-am mai făcut

Mai pe larg aici

Moldova și mediul înconjurător

Mâncare bună de la oameni buni

Am publicat un scurt articol de cercetare

Un singur episod ne mai desparte de finalul

despre percepțiile moldovenilor privind

seriei noastre ”Mâncare bună de la oameni

problemele de mediu și schimbările

buni”! Vizionați cel mai recent videoclip

climatice. Dacă sunteți curioși, îl puteți

despre Casa Rîbca, o brutărie artizanală de

parcurge rapid în română sau în engleză

familie unde făcutul pâinii e la rang de artă

GreenTech Rangers

Keep Cool Mobile - cum se joacă

GreenTech Rangers vrea să inspire mai

Cupa Mondială de ”Keep Cool Mobile” se

multă acțiune eco în rândul start-up-urilor

apropie cu pași repezi de marea finală din

din Moldova. După o serie de workshop-uri

15 iunie. Priviți tutorialul video de mai sus

inspiraționale, deschidem curând înscrierile

(click pe foto) și înscrieți-vă la campionat aici

la cele 4 workshop-uri practice din iunie

Forumul EDU+

Noutăți și video HAIclub

Primul forum EDU+ (20 aprilie) a fost o

Între 2 și 4 mai, Hackaton-ul HAIclub a

platformă de dialogare despre educația

reușit să mobilizeze 72 de participanți -

formală și non-formală cu diverși actori din

profesori, elevi și facilitatori. Până în

sectorul educațional. Vedeți poze de la

prezent, programul a dat naștere la 13

Forum aici sau priviți clipul-retrospectivă

cluburi școlare, dintre care 3 în România.
Faceți cunoștință cu HAIclub prin noul video

Seed It Forward crește arbori
În decembrie, echipa Seed It Forward a
plantat puieți de brad și molid, procurați cu
banii strânși prin mecanismul 2%. Îi puteți
admira în toată splendoarea lor actuală aici

Ce urmează

Mai pe larg aici

Când mergem la IarmarEco 2019

activEco Seminar de Weekend #3

Vă anunțăm oficial că IarmarEco nr. 7 va

Redescoperiți orașele și cum le putem ajuta

avea loc pe 14-15 septembrie 2019! Echipa

să fie mai sustenabile la următorul seminar

s-a pus deja pe treabă și vă pregătește o

activEco - Dezvoltare Urbană (7 - 9.06,

ediție de neuitat. Până atunci, urmăriți

Chișinău). Aplicați până pe 27.05, ora 23:59

evenimentul pe Facebook aici

Green Drinks Chișinău

Festivalul Sanctuarului de Cai

Lunar, aveți ocazia de a socializa la un

De 1 iunie, toată familia se poate bucura de

smoothie cu alți iubitori ai ecologiei și de a

o zi petrecută alături de căluți, la Sanctuarul

învăța lucruri noi. Urmăriți Green Drinks

nostru de Cai din Rîșcova (rn. Criuleni). Lista

Chișinău și veniți la următoarea ediție

activităților și înscrieri aici (intrarea liberă)

CĂUTĂM | Bannere pentru reciclare creativă
Prin inițiativa noastră Torbesc, vrem să transformăm
bannerele ieșite din uz în torbe eco trainice precum cea din
poză. Dacă aveți bannere vechi, citiți detaliile și scrieți-ne

Inițiative de-ale prietenilor

Broșuri despre fâșii
forestiere

Ziua Mediului 2019 la
Chișinău

Hrișcă verde bună de
la producători locali

Perdelele forestiere sunt un

Pe 7 iunie, nu ratați unul din

Absolventul nostru, Nicu

mod excelent de a proteja

cele mai vesele evenimente

Negară, și soția sa iubesc

culturile agricole, dar și

”verzi” ale anului, organizat

hrișca verde și vor ca mai

natura. Citiți despre ele în

în parteneriat cu EcoVisio.

mulți să o iubească. Îi găsiți

această broșură creată în

Agenda și detaliile aici

sâmbăta la EcoLocal, mai

colaborare cu EcoVisio

mult despre inițiativa lor aici

Oameni ai EcoVisio
Katya are multe roluri în cadrul EcoVisio: coordonează
absolvenții, e manager de oficiu, mama proiectului Torbesc,
parte din echipa IarmarEco. Însă mai presus de toate, Katya
este omul care face treabă și ne transmite râsul ei contagios
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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
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