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2% pentru viitorul sustenabil al Moldovei
În fiecare an, persoanele fizice din Moldova pot susține o cauză aproape inimii lor,
redirecționând 2% din impozitul pe veniturile obținute anul precedent. Procedura e
simplă, rapidă și cel mai important - nu te costă absolut nimic!
Cu banii astfel strânși în ultimii ani, am reușit să înverzim Moldova cu 190 de puieți de
brad și molid, plantați în 24 locații din țară de inițiativa noastră Seed It Forward, cu
implicarea a peste 140 de voluntari. Cu ajutorul tău, vom continua și anul acesta.
Tot ce trebuie să faci este să mergi la oricare oficiu al FISC-ului până pe 29 MAI și să
depui declarația cu privire la impozitul pe venit. Nu-ți uita actul de identitate și nici
codul fiscal EcoVisio - 1013620004362. Mai multe despre mecanismul 2% aici

Ce-am mai făcut

Mai pe larg aici

EcoVisio - despre imunitate

”Natura la noi acasă” continuă!

Pentru că luptăm cu COVID-19, dar și

Salata, țelina și ceapa au fost subiectul

pentru că sistemul imunitar necesită un

ultimelor noastre experimente cu

boost de energie, noi am decis să vă arătăm

agricultura la bloc. Vezi ce au mai făcut și au

ce remedii pentru întărirea imunității

mai crescut cele 6 fete luna aceasta aici

folosesc membrii echipei EcoVisio aici

Mâncare bună de la oameni buni

Mini-granturi pentru idei ECO

#SusțineAfacerileLocale mai ales pe timp de

Șapte inițiative sociale și/sau ecologice au

pandemie, iar noi îți prezentăm poveștile a

beneficiat în 2019 de câte un mini-grant

5 producători locali,care fac pâine, pastilată,

EcoVisio în valoare de până la 1000€, cu

cresc microplante și chiar semințe pentru

suportul Suediei și al IM Swedish

grădina ta. Detalii gustoase aici

Development Partner. Astfel au luat naștere
mai multe inițiative de succes. Detali aici

Ce urmează

Mai pe larg aici

Webinar: Energia regenerabilă

AgroVisio: live-uri cu agricultori

Tinerii activi, interesați de energia eficientă /

În fiecare miercuri, începând cu ora 18:00,

regenerabilă se pot înscrie doar până pe 27

colegii noștri din departamentul Agrifood

mai, ora 23:59 la webinar-ul activEco #5.

organizează live-uri pe Facebook cu

Împreună cu echipa de facilitatori,

agricultori și experți în domeniu. Dacă te

participanții vor găsi soluții pentru un viitor

interesează agricultura ecologică, găsești

„verde” energetic. Mai multe detalii aici

detaliile despre evenimentele online aici

Așteptăm prima roadă de cartofi

Concurs de artă despre râul Ciuluc

În pofida condițiilor meteo nefavorabile, în

Elevii și liceenii din apropierea râului Ciuluc

2-3 săptămâni vom avea prima recoltă de

pot participa la un concurs organizat de

cartofi din câmpul de la Rîșcova, dar și de la

ActiveCiuluc. Până pe 31 mai, aceștia

unul dintre partenerii noștri - EcoParadis.

trebuie să realizeze un video, o carte

Detalii despre roadă și livrări găsești pe

digitală, un poster sau un desen despre

pagina de Facebook a proiectului

Ciulucul din prezent sau trecut. Detalii aici

Inițiative de-ale prietenilor

ClimateLaunchpad –
idei de afaceri „verzi”

EcoContact despre
deșeuri medicale

Vezi 15 idei de afaceri
la clim@ competition

Ai o idee de afacere

Ce se întâmplă cu deșeurile

Pe 2 iunie se va desfășura

ecologică, dar nu știi cum

medicale din țara noastră în

online competiția

să o realizezi? Înscrie-te la

timpul pandemiei? Unde

#GGFclimat 2020. Dacă vrei

CLP 2020 și vei participa la o

ajung măștile și mănușile

să cunoști participanții și

serie de traininguri, sesiuni

contaminate? Ce impact au

ideile lor de afaceri, care își

de coaching și networking în

acestea asupra mediului?

propun să rezolve probleme

domeniul antreprenoriatului

Află din acest raport

de mediu, te poți înscrie aici

Oameni ai EcoVisio
Colega noastră Nataliia înfruntă zilnic obișnuințele
oamenilor pentru ca să avem o Moldova #FărăDeșeuri.
Ea pregătește campanii de informare despre prevenirea și
gestionarea deșeurilor și elaborează soluții pentru educarea
populației. În timpul liber, Nataliia organizează voluntar
workshop-uri de handmade pentru persoanele vulnerabile
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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

