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În fiecare an, angajații din Moldova își pot susține ONG-ul preferat redirecționându-i
2% din impozitul pe venit. Prin acest mecanism simplu, rapid și fără costuri, puteți
ajuta EcoVisio să cumpere mai mulți puieți, cu care să plantăm o Moldovă mai verde.
Puteți face redirecționarea la orice oficiu al FISC-ului până pe data de 2 mai (inclusiv) aflați restul detaliilor aici

Ce-am mai făcut

Mai pe larg aici

Mâncare bună de la oameni buni

Raportul anual EcoVisio 2018

Seria noastră video ”Mâncare bună de la

Anul trecut a fost presărat cu multe reușite,

oameni buni” e despre producători locali și

învățături și inspirație pentru EcoVisio. În

motivele pentru care îi iubim. Trei episoade

caz că l-ați ratat, puteți vedea aici raportul

au fost deja lansate, iar încă două sunt pe

nostru anual pentru 2018 - acum și în

drum. Urmăriți clipurile și aflați mai multe

română!

ActiveCiuluc

HAIclub pentru elevi și profesori

Comunități locale care se îngrijesc de soarta

HAIclub (fostul Harap Alb) e un program

rîurilor mici, de la copii la autorități publice -

menit să ofere profesorilor și adolescenților

acesta e programul ActiveCiuluc pe scurt.

din mediul rural toate cunoștințele

Povestea mai pe larg o găsiți aici

necesare pentru a deveni agenți ai
schimbării. Mai multe despre HAIclub aici

Clubul ”Exploratorii Pădurii”

ActivePeace 2018/19

Din octombrie, copiii satului Rîșcova

Programul nostru ActivePeace a revenit în

formează clubul ”Exploratorii Pădurii” și fac

octombrie cu încă un an de educație pentru

astfel cunoștință cu pădurea din apropiere.

pace și transformare a conflictelor. Cinci

Pe lângă întâlnirile lor regulate, Exploratorii

echipe diverse își dezvoltă deja proiectele.

vor ajuta și la marcarea unui traseu

Noutăți din cadrul programului aici

forestier. Mai multe despre proiect aici

EcoVisio FreeShop

Masă-rotundă agricultura organică

EcoVisio FreeShop este un eveniment unde

În cadrul activității noastre pe tema

oamenii își pot aduce hainele nedorite

agriculturii organice, am co-organizat o

pentru ca alții să le adopte 100% pe gratis.

masă-rotundă (15 martie) prin care am

Am avut deja 6 ediții vesele, totul despre

identificat direcții comune cu alte 20 de

idee aici

organizații active în domeniu. Descrierea
completă și fotografii aici

Ce urmează

Programul activEco 2019

Mai pe larg aici

Demarăm cel de-al 7-lea an de activEco,

Keep Cool Mobile - Cupa
Mondială

programul nostru de educație și motivare

Am dat startul unei Cupe Mondiale online

ecologică. Seminarul de Impuls va avea loc

pentru Keep Cool Mobile, jocul de simulare

pe 21-27 aprilie, urmat de 5 provocări de

a schimbărilor climatice. Nu ratați distracția

weekend și 3 mese-rotunde orientate spre

și nici șansa la marele premiu! Consultați

acțiune. Aflați mai multe aici

regulile și înregistrați-vă pentru joc aici

Întâlniri la Sanctuarul de Cai

TASIS la Eco-Village Moldova

Din septembrie, Eco-Village găzduiește un

Între 12-20 aprilie, Eco-Village va primi 8

Sanctuar de Cai, cu ai săi 4 căluți salvați de

studenți și 2 profesori de la Școala

la abator. Haideți să-i vedeți și să cunoașteți

Americană din Elveția (TASIS), veniți să facă

echipa pe 20 aprilie la workshop-ul de

un stagiu de serviciu în folosul comunității.

reducere a stresului cu ajutorul cailor

Despre ultima vizită de la TASIS aici

ANGAJĂM | Coordonator de programe pe
agricultură organică
Căutăm pe cineva care să stea la cîrma programelor noastre
de agricultură organică, una din temele noastre prioritare
pe 2019. Sună bine? Află mai multe și aplică până pe 19.04

ANGAJĂM | Coordonator IarmarEco 2019
IarmarEco de anul acesta are nevoie de un lider neînfricat.
Dacă ai experiență în organizat evenimente mari, ai putea fi
chiar tu acela! Citește detaliile și aplică până pe 15.04

Inițiative de-ale prietenilor

Grădina Moldovei Tîrgul de Semințe Vii

Piața săptămânală
EcoLocal

Strângere de fonduri
Centrul de Urbanism

Tîrgul de Semințe Vii și

Cea mai iubită piață de

Centrul de Urbanism

Plante a avut cea de-a 3-a

producători eco s-a întors!

lucrează intens pentru a

ediție pe 6 aprilie, la

Găsiți produse locale,

face Chișinăul un oraș mai

Grădina Moldovei (Cigîrleni).

naturale în fiecare sâmbătă

bun pentru toți. Aflați cum și

Priviți un scurt reportaj aici

la EcoLocal

deveniți patronul lor

Oameni ai EcoVisio
Clara este coordonatoarea de comunicare și PR a EcoVisio,
care s-a alăturat echipei anul trecut tocmai din România. A
studiat jurnalismul și științele politice și știe să refuze un pai
de plastic în 6 limbi.

EcoVisio

Str. Alexei Mateevici Nr. 71, Of. 5A,
MD-2009 Chișinău, Moldova
Scrie-ne: info@ecovisio.org | Sună: +37322222101
Ai primit acest newsletter pentru că la un moment dat, căile tale
s-au întâlnit cu proiectele EcoVisio și te considerăm parte a
comunității noastre de prieteni. Dacă nu mai vrei să primești
emailuri de la noi, fă click mai jos
Mă dezabonez

