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IarmarEco 2019 - hai la cel mai verde iarmaroc!
Toamna aduce o nouă ediție de IarmarEco, cel mai așteptat eveniment eco al anului.
Produse naturale și handmade, asociații obștești, workshop-uri interesante, discuții
cu experți din diverse domenii, ateliere de grup, activități pentru copii, mâncare
sănătoasă, zonă cu muzică și relaxare, și multe, multe altele te așteaptă pe 14 și 15
septembrie la Kentford (Chișinău). Mai multe informații despre eveniment aici

Ce-am mai făcut

Mai pe larg aici

Festivalul Strugurilor Timpurii
Festivalul ”AuGust” (18 august) a adunat la

Se lucrează cu spor la Sanctuarul
de Cai din Rîșcova

Durlești agricultori cu struguri de masă, dar

Între 8 și 12 august s-a desfășurat cea de-a

și alte fructe de sezon. EcoVisio a fost co-

2-a clacă de lipit cu lut la Sanctuar.

organizator al evenimentului, unde am

Voluntarii prezenți au muruit pereții

participat cu campania #FoodIsLove/ Hrana

grajdului cu ultimul strat de lut și i-au

E Iubire. Detalii și poze colorate aici

umplut cu stuf. Următoarea clacă începe la
30 august, alătură-te și tu

30 de facilitatori au participat la
tabăra de vară ”Wave / Volna”

Raportul Seed It Forward pe 2018

Între 28 iulie - 4 august, facilitatori din

Forward a plantat copaci. Mulți copaci. Dar

Moldova, Ucraina, Rusia, Belarus și Polonia

pe lângă asta, a ținut seminarii, a tipărit

au lucrat cot la cot în 3 locații diferite din

materiale informative și a continuat să

țară: Chișinău, Rîșcova și Vadul lui

promoveze compostarea la sat și la oraș.

Vodă. Află cât de interesant a fost de aici

Vezi raportul lor de activitate pe 2018 aici

Anul trecut, inițiativa noastră Seed It

”Cartoful Rîșcovean”, deliciu și sănătate
La Rîșcova se cultivă în continuare cartofi naturali, stropiți
numai cu decoct de muștar. Cei 5 fermieri au avut o vară
plină cu degustări și vizite de lucru, iar acum pregătesc chiar
un video informativ. Foto și comenzi pe pagina de Facebook

Ce urmează

Mai pe larg aici

Finala Națională
ClimateLaunchpad 2019

Lansare campanie Hai Moldova colectarea deșeurilor electronice

Pe 7 septembrie, cele 6 echipe finaliste își

Între 15.09 - 15.10, Hai Moldova sprijină

vor prezenta ideile de startup în cadrul

școlile să devină puncte de colectare a

ClimateLaunchpad Moldova. Două dintre

electronicelor ieșite din uz. În paralel, vor

acestea vor merge mai departe la Finala

demara o campanie națională de informare

Globală, unde participanții din 55 de țări vor

pe această temă și vor lansa platforma

concura pentru €105.000. Detalii aici

online FărăDeșeuri.md. Mai pe larg aici

O nouă voluntară la Eco-Village

Trans.History prin Moldova

Svea s-a alăturat din Germania echipei Eco-

Peste 70 de profesori din toată țara vor

Village Moldova, unde va activa ca voluntară

participa la proiectul Trans.History, derulat

până la mijlocul lui octombrie. Pasiunile ei

în parteneriat cu EcoVisio. Începând din

sunt agricultura organică și comunicarea

septembrie, aceștia vor afla despre istoriile

oameni-cai. Mai multe despre Svea aici

evreiești locale. Citește mai multe aici

Inițiative de-ale prietenilor

Cum putem rezolva
problema apelor?

Extinction Rebellion
MD la summit-ul FFF

Harta cuiburilor de
cocostârc din MD

Tinerii activi în domeniul

Mișcarea Extinction

SPPN a publicat rezultatele

apei sunt invitați să aplice la

Rebellion Moldova a fost

recensământului cuiburilor

Parlamentul European al

prezentă la summit-ul

de cocostârci din țară pe

Tinerilor pentru Apă, care se

internațional Fridays For

anul 2019, inclusiv o hartă

va desfășura la Nijni

Future din Elveția (5 - 9.08).

cu locațiile acestora. Vezi

Novgorod. Detalii aici

Impresiile în acest articol

concluziile studiului aici

Oameni ai EcoVisio
Din 2015, Tania se implică în diverse programe EcoVisio: a
participat la plantări, a câștigat un mini-grant în cadrul
proiectului activEco și chiar a vizitat lacul Baikal din Rusia. În
prezent, Tania coordonează IarmarEco 2019 și își caută un
apartament în chirie (sfaturile și ofertele sunt binevenite).
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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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