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EcoVisio în acțiune - ianuarie 2021

Un an confuz și interesant. Vezi cum a fost 2020
pentru EcoVisio!

Anul trecut a fost unul special și pentru EcoVisio. În po�da crizei în care ne-am
pomenit cu toții, ne-am aventurat să facem lucruri frumoase și deosebite. 

La începutul pandemiei, am încercat să �m mai aproape de medicii din Bălți și
Căușeni, prin inițiativa Hospitals' Needs. Odată cu restricțiile impuse, v-am adus
Natura Acasă, prin idei de grădinărit la balcon, și am organizat seminare despre
cum să-ți faci munca de acasă prietenoasă cu mediul. Pe măsură ce pandemia
lovea dur în afacerile locale, am decis să �m alături de antreprenorii locali și am
organizat Caravana IarmarEco 2020, care a promovat produsele naturale și
inițiativele ecologice în patru localități din țară. 

Am îmbinat o mulțime de activitățile online cu cele o�ine, astfel încât să �m mai
aproape de toți cei care vor să devină mai prietenoși cu mediul.

Nu am � reușit să ne mobilizăm și să depunem atâta efort fără susținerea și
entuziasmul vostru. Vă mulțumim tuturor și vă invităm să citiți despre toate
realizările noastre în raportul pe 2020
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Provocări și Proiecte EcoVisio
Despre ce am mai făcut în 2020, cum ne-am
adaptat pandemiei, despre aventurile,
proiectele și situațiile complicate prin care
am trecut,  dar și despre ce ne propunem să
realizăm în noul an, a povestit
reporterilor iqads.ro, Clara Abdullah, chiar
înainte să pornească spre noi aventuri, aici

Moldova renunță la plastic!
Începând cu luna ianuarie a acestui an,
magazinele care vor comercializa și
persoanele care vor folosi pungi, veselă de
plastic și bețișoare de unică folosință vor �
amendate cu 4500 lei. Pentru ca să salvezi
natura și buzunarul tău, vezi care sunt
alternativele ecologice, aici

Ce este în neregulă cu sectorul
energetic?
De ce sectorul energetic se consideră unul
dintre principalii poluatori din lume și ce
putem facem în calitate de consumatori
pentru ca să reducem impactul ecologic de la
electricitatea folosită, vedeți în video realizat
în cadrul programului activEco

Problema deșeurilor în Moldova
Despre managementul deșeurilor, despre
motivele din cauza cărora singura fabrică de
sortare a deșeurilor din țară, ABS Recycling
Moldova, riscă să nu mai activeze și cum
poate � rezolvată problema deșeurilor în
țară, ascultați în acest podcast

Curățim nu doar casa, dar și țara!

Dacă vom păstra aceeași curățenie și în afara casei noastre, în
păduri, pe dealuri sau lângă râuri, ne vom curăți țara de
gunoiul, în care se sufocă. După acest principiu, am pornit
proiectul de lichidare a gunoiștilor din 4 sate din Criuleni și
Orhei. Detalii despre proiect în acest video
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IarmarEco - platformă online
pentru producători locali
Produci, cultivi sau creezi produse cu grijă
față de mediu și sănătate? IarmarEco
pregătește o platformă online pentru
producătoriii locali, unde îți poți promova
gratuit și vinde produsele naturale. Alătură-
te la comunitate, aici

Susține educația cailor, fără bici!
Horse Sanctuary Rîșcova a lansat pe 15
ianuarie un program exclusiv despre
echitație naturală. Echipa își propune să
organizeze cursuri pentru doritorii să învețe
cum să interacționeze cu caii prin limbajul
corpului și cum pot � educate aceste
animale cu blândețe. Susține proiectul aici

Instruiri despre certi�carea ecologică

AgroVisio invită agricultorii, care cultivă legume, bacifere,
fructe, pomușoare și culturi de câmp, la o serie de instruiri
gratuite pe tema “Agricultura ecologică - de la concept la
certi�carea națională și internațională”. Acestea vor �
organizate atât online, cât și sub formă de vizite de studiu.
Dacă te interesează subiectul, înregistrează-te aici

Inițiative de-ale prietenilor

Raport: Agricultura
ecologică în țară
Câte terenuri agricole are
Republica Moldova, câte
dintre acestea sunt în
conversie ecologică, ce
culturi exportăm cel mai
mult în Uniunea Europeană
și Rusia, dar și alte informații
interesante despre sectorul
agricol, puteți citi în
acest raport

Delectează-te cu
bomboane de mediu!
Pagina de Facebook
Bomboane de Mediu te invită
într-o ”cofetărie online” de
unde poți gusta informații
veri�cate și expuse ”gustos”,
pe un ton empatic și
prietenos despre mediu și
sustenabilitate. Dacă ți-am
făcut poftă, dă click aici

Moda trece,
covoarele rămân
GreenUpMom (Dorina
Sorochin) organizează mai
multe ateliere de creare a
covorașelor din haine uzate.
Primul eveniment a avut loc
pe 23 ianuarie. Ce poți învăța
la aceste șezători și când se
vor mai organiza, poți a�a
aici
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Oameni ai EcoVisio
Daniela Gurschi s-a alăturat echipei în luna martie a anului
trecut. Cu multă experiență în economie și administrarea
afacerilor, colega noastră coordonează crearea platformei
online IarmarEco, destinată promovării producătorilor și
produselor locale, dar și consumatorilor care aleg un stil de
viață sănătos. Timpul liber și-l petrece cu fetița ei de 1 an și 10
luni, și în compania cărților istorice și romanelor fantasy.

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

mailto:daniela.gurschi@ecovisio.org
https://ecovisio.org/ro/contacts?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ecovisio_in_action_annual_report_iarmareco_multi_vendor_marketplace_and_other_new_programs&utm_term=2021-01-29
mailto:info@ecovisio.org
tel:+37322222101
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6b356d327634

