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EcoVisio în acțiune - martie 2021

Alege singur/ă unde se duc impozitele tale!
Dacă ești o persoană �zică și plătești impozitul pe venit în Moldova - atunci acum,
ca și în �ecare an, poți susține o cauză aproape inimii tale. Cum? Alegând să
redirecționezi 2% din impozitul pe veniturile tale obținute în 2020. Procedura e
simplă, rapidă și cel mai important - nu te costă absolut nimic!

EcoVisio este una dintre organizațiile neguvernamentale care bene�ciază de acest
mecanism și vă suntem foarte recunoscători pentru susținere! Cu banii strânși
prin redirecționarea a 2% din ultimii patru ani, am contribuit la creșterea
”plămânilor verzi” ale Moldovei - am plantat arbori împreună cu voluntarii noștri.

Anul acesta dorim să decidem ÎMPREUNĂ CU VOI cum să folosim fondurile primite.
Poate ai o idee anumită sau o propunere mai generală de a sprijini anumite
inițiative sau activități tematice? Atunci:

1) Selectează EcoVisio (codul �scal 1013620004362) pentru a redirecționa cele 2%.
Instrucțiuni despre cum să o faci vezi aici: bit.ly/2-procente-EcoVisio 

2) Scrie ideea ta (chiar dacă n-ai făcut primul pas) aici: bit.ly/idei-2-procente

Așteptăm ideile voastre până pe 11 aprilie, iar cele 2% pot � redirecționate până
pe 30 aprilie, �zic la Inspectoratul Fiscal sau online!
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Am lansat IARMARECO.MD!
Unde găsești produsele tale preferate când
iarmaroacele devin tot mai rare?
Iarmareco.md este un supermarket online
pentru producători locali și afaceri sociale. Pe
platformă sunt deja peste 140 de afaceri
înregistrate. Alătură-te și tu, aici

Dar ție îți pasă ce mănânci?
Producerea ecologică necesită foarte multe
eforturi, grijă, cunoștințe și străduință. 
De ce să căutăm și să prețuim astfel
de produse? Am pornit o campanie de
promovare a produselor și producătorilor
locali și ecologici. Mai multe detalii aici

Adunarea generală EcoVisio
Ne recunoști cu măști? La sfârșitul lunii
februarie am avut prima Adunare Generală a
membrilor EcoVisio din anul 2021 - o�ine &
online. Am discutat, am votat, am primit
membrii noi și am numit un O�țer de
Integritate! Detalii aici

Teambuilding cu molizi
Iarna aceasta n-am plantat brazi de Anul
Nou. În schimb, le-am plantat pe 6 martie, ca
un teambuilding pentru echipa
noastră. Puieții au fost procurați cu suma
colectată prin procedura de redirecționare a
celor 2% în adresa EcoVisio. Detalii aici

Ridicăm tariful pentru gunoi?
În satul Rîșcova tariful pentru gestionarea
deșeurilor a fost ridicat de la 3 la 9 lei. De ce a
fost luată această măsură și cum
reacționează sătenii? Mai multe detalii aici

Cercul vicios al poluării
Unde e mai sănătos să stai, la oraș sau la
țară? În niciunul dintre aceste două locuri,
dacă nu se întreprind măsurile pentru a
preveni poluarea mediului înconjurător. Mai
multe detalii aici
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YES - învățare prin serviciu
Și adolescenții pot schimba lumea, mai ales
dacă fac asta împreună! 81  de adulți și tineri
au trecut printr-o serie de instruiri, au
realizat proiecte comunitare, au format
cluburi de tineret și continuă să învețe unul
de la altul. Mai multe detalii aici

Adevărul curat
Ce impact au activitățile noastre zilnice
asupra lumii în care trăim? A�ați din noul
show "Adevărul curat" de la Ion, pisica și
prietenii lor! Vizionează primul episod aici

Ce facem cu risipa alimentară?
De ce să ne gândim la resturile alimentare?
Sunt organice și, spre deosebire de plastic,
pot putrezi și „reveni” în ciclul naturii. De ce
resturile alimentare sunt totuși o problemă
ce trebuie rezolvată și cum să facem asta -
într-un nou articol de la #FărăDeșeuri!

Compostarea la oraș?
Ce să faci cu resturile organice dacă stai la
oraș? Cât de ”acerb” trebuie să �i ca să
compostezi trăind la apartament? Poate mai
puțin decât crezi. Mai multe detalii într-un
nou video explicativ de la activEco!

Oamenii și caii
În luna martie, proiectul Humans and Horses
(fostul Sanctuarul de Cai) a participat la
campania ”Little by Little” organizat de
GlobalGiving, colectând 1467$ - sumă ce va �
majorată de platformă până la cca 2000$.
Cum vor � utilizați banii - a�ați aici

Istoriile absolvenților EcoVisio
Cine ne inspiră? Lansăm seria cu videouri-
interviu EcoVisio Alumni Stories pentru a
vă povesti despre cei care se implică în
programele noastre și devin agenți ai
schimbărilor în comunitățile sale. Vizionați
primul episod aici
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Plantăm - ne implicăm!
Pentru un mediu mai sănătos, nu e de ajuns
doar să strângem gunoiul ”rătăcit”. Pe 27-28
martie, 47 de voluntari - majoritatea din
Râșcova - au sădit circa 1000 de copaci și
arbuști pe un deal erodat. Detalii aici 

Gândește-te la consecințe!
Cum reacționați și ce faceți când oamenii
apropiați utilizează plastic în exces?
Priviți noul video de la #FărăDeșeuri și
povestiți-ne experiențele voastre!

Mai pe larg aiciCe urmează

Aplică la activEco 2021!
Continuă aplicările la activEco - programul
care face online-ul interesant, iar ecologia
captivantă! Urmează ateliere despre
managementul deșeurilor, e�ciență
energetică, alimentație sănătoasă etc. Alege
ce-ți place! Mai multe detalii aici

Seminare pentru agricultori
Colegii noștri din departamentul Agrifood nu
obosesc să organizeze instruiri gratuite și
live-uri valoroase pentru agricultori! Dacă ești
interesat de agricultura ecologică, găsești
detalii aici

Inițiative de-ale prietenilor
A fost lansat primul serviciul de livrare ecologică din Chișinău
- Green Wheels - acesta duce comenzile utilizând doar
biciclete, scutere, transport public sau venind pe jos.
Mai multe detalii aici

Oameni ai EcoVisio
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Alexandra Khalaim s-a născut la Chișinău. În ultimii 15
ani locuiește și lucrează la Kiev și este șefa asociației ”Clubul
Ecologic Ucrainean ”Valul Verde””. Nu-și poate vedea viața
fără ecosisteme naturale și turism - montan, ciclism și multe
altele. Din 2020, face parte din Consiliul de Conducere al
EcoVisio, iar din 2021 a devenit și O�țeră de Integritate

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
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