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Noutățile: informează-te! A�ă mai multe despre

departamentul nostru

Climă

Nu se vede bine? Deschideți în browser

EcoVisio în acțiune - decembrie 2021

Salutări, iarna!

Oare există acum oamenii fără deadline-uri? La sigur, nu e despre noi. Însă, chiar

și în această perioadă încărcată, reușim să dezvoltăm parteneriate și sinergii - atât

în Moldova, cât și la nivel internațional (în poză - găzduim oaspeții din asociația

”Зелена Хвиля" din Ucraina).

Și, ca de obicei, venim cu noutăți și noile oportunități!

https://www.ecovisio.org/ro/
http://www.ecovisio.org/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://www.youtube.com/channel/UCO0HKbDWPfQpCh4P3CzETpg
https://www.instagram.com/ecovisio/
https://bit.ly/3G8uSH5
https://bit.ly/3EjTz2I
https://ecovisio.org/ro/ce-facem/clima
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f613576346233
https://www.ecovisio.org/ro/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/


Cum ne pregătim pentru

schimbările climatice

În cadrul proiectului ”Pregătirea mediului
rural către schimbările climatice” conlucrăm
cu APL-uri, desfășurăm instruiri în sate, iar
curând vom avea și video-uri informative
despre izolarea termică și recomandări
pentru plantarea copacilor! Detalii aici

#MoldovaOnBikes

Ca eforturile noastre pentru dezvoltarea
transportului alternativ să aibă un efect, am
semnat un acord de colaborare cu primăria
Chișinău, iar proiectul "Moldova on Bikes" a
aderat la ABC - Alianța Biciclete Chișinău .
Detalii aici

Oportunitățile: participă! Mai pe larg aici

Energia și protecț ia climei în

Moldova - raportul ”din umbră”

Pe 14 decembrie vă prezentăm raportul

”shadow” privind Obiect ivele de

Dezvoltare Durabilă 7 și 13, unde veți a�a
cum guvernul și societatea civilă pot
contribui la acces la energie �abilă, durabilă
și modernă pentru toți - și la combaterea
schimbărilor climatice. Detalii aici

Webinare despre surse de

�nanțare

Ai nevoie de suport pentru afacerea ta? A�ă
de la experți cum poți accesa �nanțări

rambursabile (15 decembrie) și
nerambursabile (17 decembrie)!
Webinarele sunt gratuite, în limba română cu
traducere simultană în rusă. Înscrie-te direct
aici!

Oferte: descoperă!

https://ecovisio.org/ro/ce-facem/clima/climate-action
https://ecovisio.org/ro/ce-facem/clima/climate-action
https://www.facebook.com/media/set?vanity=ecovisio.moldova&set=a.2196182647211652
https://ecovisio.org/ro/ce-facem/clima/moldova-on-bikes
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/2188806901282560
https://ecovisio.org/ro/ce-facem/clima/moldova-on-bikes
https://www.facebook.com/velochisinau/
https://ecovisio.org/ro/resurse/articole/abc
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://www.facebook.com/events/1328781594305125/
https://www.facebook.com/events/1328781594305125/
https://www.facebook.com/events/673195087423475/
https://www.facebook.com/events/673195087423475/
https://www.facebook.com/events/2401441313319663/
https://bit.ly/access_to_finance_registration
https://www.facebook.com/green.now.service/
https://www.facebook.com/EcoVillageMoldova/videos/318279243221434/


Compensează-ț i amprenta

asupra mediului!

Green Now – Serviciul de ecologizare al
EcoVisio a început un nou capitol, oferind
oportunități de a-ți compensa amprenta
asupra mediului prin achiziționarea de
pachete de acțiuni ecologice numite
OFFSETS... De exemplu - educarea elevilor
privind alimentația și gătitul eco-
responsabil. Detalii aici

Alege EcoVillage pentru

evenimentul tău corporativ!

Cauți un loc deosebit pentru petrecerea
corporativă de Crăciun sau retreat-ul de
sfârșit de an? EcoVillage Moldova este
alegerea perfectă pentru echipa ta, mediu
ecologic și antreprenoriat social! Grăbește-

te să rezervi până pe 10 decembrie și ai

10% discount . Descoperă oferta completă
de sărbători aici

Resurse utile
Vezi mai multe

Schimbările climatice

- în Moldova?

În lumea de astăzi, este prea
târziu pentru a începe doar

cu sine. Ce poți face singur(ă)
și cu alții, a�ă din articolul

nostru aici

Opț iuni ”eco” pentru

�ecare

Cum poți deveni mai verde -
pas cu pas - și cum să te

implici în dezvoltarea
localității tale? Sfaturi

principale din experiența
noastră și a partenerilor - 

în acest �yer

Care brad e cel mai

ecologic?

Aici nu există un răspuns
adevărat 100%, cu

excepția ”cel care rămâne
afară în pământ”. Dar ce pom
de Crăciun n-ați alege, evitați
zăpada arti�cială! Detalii aici

Oameni ai EcoVisio

Anna Bokk  este alături de noi din 2019, iar acum este

Inițiative de-ale prietenilor

Pe 21 decembrie va avea loc Conferință

Non-formală anuală, dedicată explorării
rolurilor și sarcinilor formatorilor şi re�ecției
asupra tendinţelor și problemelor
importante din domeniul educației non-
formale. Detalii aici

https://www.facebook.com/green.now.service
https://www.facebook.com/green.now.service/posts/123815833428790
http://ecovillage.md/ro/
https://oferta.ecovillage.md/
https://www.facebook.com/events/1847532145634282/
https://ecovisio.org/ro/resurse/materiale-info
https://ecovisio.org/ro/resurse/articole/schimbari-climatice
https://ecovisio.org/ro/resurse/articole/schimbari-climatice
https://ecovisio.org/ro/resurse/materiale-info/mai-verde/cum-sa-fii-verde
https://ecovisio.org/ro/resurse/materiale-info/mai-verde/cum-sa-fii-verde
https://www.facebook.com/seeditforward/posts/4684244948305189
https://www.facebook.com/seeditforward/posts/4684244948305189
https://ecovisio.org/ro/cine-suntem#echipa
https://www.facebook.com/events/1847532145634282/
https://www.facebook.com/events/1847532145634282/


coordonatoarea Campaniei Naționale „Moldova

#FărăDeșeuri”. Văzând ce cantitate uriașă de deșeuri produce

�ecare dintre noi, ea se străduie să lase cât mai puțin gunoi

după ea - și să ”infecteze” cât mai mulți oameni cu această

abordare. De asemenea, Anna face deserturi vegane

minunate!

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

https://ecovisio.org/ro/cine-suntem#echipa
https://www.facebook.com/moldovafaradeseuri/
mailto:info@ecovisio.org
tel:+37379395303
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