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La mulți ani și la cât mulți brazi în păduri!
Ca la fiecare sfârșit de an, ne umplem de recunoștință pentru tot ce am reușit în 2019
și tot sprijinul de care am avut parte. Îți mulțumim că ne-ai fost alături în aceste 365
de zile, pe online și sperăm că nu numai! Ne străduim ca și la anul să facem lucruri
frumoase și utile, despre care să citești cu plăcere în newsletter-ul lunar EcoVisio.
Între timp, ți-am pregătit o întâlnire cu Moș Crăciun pe pagina noastră de Facebook,
acolo unde până pe 28 decembrie, desfășurăm concursul anual pentru cel mai eco
pom de Crăciun. Premiile sunt unul și unul, participă cu brăduțul tău original aici

Ce-am mai făcut

Mai pe larg aici

Plantăm, nu tăiem brazii

Training pentru jurnaliști

Campania ”Brad de Anul Nou - o nouă

Între 20 și 23 decembrie, opt jurnaliști și

tradiție” a echipei Seed It Forward s-a întors!

bloggeri au participat la training-ul EcoVisio

Dacă și tu iubești să vezi brăduții vii în

despre protecția mediului prin gestionarea

natură, poți să primești puieți în găleată

adecvată a deșeurilor. Câțiva dintre ei vor

la doar 1/2 din preț (100 MDL / puiet). Află

scrie articole și pentru site-ul

mai multe despre campanie și înscrie-te aici

faradeseuri.md. Detalii despre training aici

Gala GreenTech Rangers (GTR)

Video Toamna Cartofilor 2019

40 de persoane, între care și alumni ai

Pentru cei curioși sau nostalgici după

programelor EcoVisio, și-au dat întâlnire pe

atmosfera de la Toamna Cartofilor din

21 decembrie la Gala GTR. Într-o atmosferă

octombrie, am adunat cele mai frumoase și

festivă cu discuții interesante, echipele a 5

colorate momente într-un scurt video pe

startup-uri ”verzi” și-au prezentat inițiativele

care îl poți vedea aici

și planurile pentru 2020. Fotografii aici

FreeShop #11 la Tekwill

Trendurile viitorului pentru liceeni

În cadrul evenimentului tematic

20 de liceeni din Chișinău, dar și părinți și

”Sustenabilitate practică în moda de zi cu zi”

pedagogi ai acestora, au aflat în ce domenii

(22 decembrie), am organizat ultimul nostru

își pot dezvolta abilități pentru a fi ”la modă”

FreeShop din acest an și am povestit celor

profesional. Tinerii și-au formulat în grup

prezenți de ce acest concept este important

planuri de viitor în ton cu tendințele pe

pentru societate. Cum a fost, poți vedea aici

piața muncii, detalii și foto aici

Compostarea fierbinte

Școli premiate de Hai Moldova

Vrei o recoltă bogată și calitativă în 2020?

Peste 38,000 de elevi din mai multe școli din

Cel mai nou video din proiectul nostru

țară au colectat, timp de o lună, circa 45 de

InfOrganic prezintă un ghid pas cu pas

tone de deșeuri electronice. Hai Moldova,

despre compostul fierbinte, cea mai bună și

inițiatorii campaniei-concurs, au premiat

ieftină opțiune de îngrășământ natural. Vezi

cele 3 instituții de învățământ fruntașe în

cum se pregătește acesta aici

cadrul Galei Hai Moldova din 14.12

Ce urmează

Mai pe larg aici

De Anul Nou, plantăm păduri

Bunătăți la borcan din Rîșcova

Pe 31 decembrie, Seed It Forward te invită

În 2020, vrem ca mai multe fructe și legume

să continuăm împreună tradiția pornită

crescute la Rîșcova să fie procesate la

anul trecut - aceea de a planta brazi și

EcoVillage. Acest proiect ne va ajuta să

molizi pentru a-i compensa pe cei tăiați de

creăm oportunități pentru comunitatea din

Crăciun. Plantarea va avea loc la Valea

sat, promovând totodată hrana sănătoasă.

Satului, restul detaliilor le găsești aici

Susține proiectul prin GlobalGiving aici

Keep Cool Mobile Test Game

Cartoful Rîșcovean în 2020

Anul acesta a fost foarte productiv pentru

Anul acesta ne-am aventurat alături de 5

jocul Keep Cool Mobile, pe care am reușit

fermieri din Rîșcova să cultivăm cartofi

să-l dezvoltăm prin sesiunile de test și Cupa

ecologic în sat, o misiune încununată cu

Mondială. Ultimul joc online de Keep Cool

succes în ciuda provocărilor. În 2020 vrem

din 2019 pe va avea loc pe 28 decembrie.

să extindem suprafețele și nr. de soiuri

Alătură-te din orice colț al lumii, detaliile aici

crescute natural. Mai multe la subiect

Concurs Trans.History pentru elevi

Program pentru antreprenori

Trans.History organizează un concurs

EcoVisio pregătește un nou program pentru

internațional pentru elevi și studenți. Te

micii antreprenori din sfera ecologică și

poți înscrie până pe 3 martie 2020 cu un

socială. Dacă te numeri printre ei, ne-ar

film, proiect grafic sau proiect foto propriu

plăcea să auzim despre experiența

despre cultura și moștenirea evreiască. Mai

ta, pentru a vedea cum îți putem veni în

multe informații aici

ajutor. Programează-ți o discuție cu noi aici

Inițiative de-ale prietenilor

Piața EcoLocal, acum
și în versiune digitală

Copaci plantați de-a
lungul râului Hîrtop

Reciclare.md: o nouă
hartă cu locații

Mai nou, produsele de la

Eco-activista Rusanda Curca

Site-ul reciclare.md are

EcoLocal sunt disponibile nu

și alți 20 de voluntari au

acum o nouă hartă

doar sâmbăta la Kentford,

plantat peste 50 de copaci

a punctelor de colectare

dar și online oricând dorești.

în satul Hîrtop, cu asistență

separată din Chișinău,

Vezi noul site aici

din partea inițiativei noastre

creată cu sprijinul EcoVisio.

Seed It Forward. Foto aici

Vezi varianta actualizată aici

Oameni ai EcoVisio
Olesea Țerna se ocupă la EcoVisio de programele
GreenTech Rangers, ClimateLaunchpad și de proiectele
noastre pe antreprenoriat eco-social. Spre norocul

nostru, Olesea e de asemenea foarte răbdătoare, pricepută
în design grafic și organizează super-petreceri de Crăciun.
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