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”Ce facem cu frunzele?” - un nou video InfOrganic
Chiar dacă toamna e pe picior de plecare, e important să înțelegem că frunzele căzute
nu sunt gunoaie, ci parte din natură și un aliat de nădejde pentru sol și plante. Am
dedicat acestei teme cel recent video din seria InfOrganic, în care am subliniat nu
doar cât de utile pot fi frunzele uscate, ci și cât de periculoasă este arderea acestora.
Privește clipul video mai sus sau vezi broșurile noastre informative aici

Ce-am mai făcut

Mai pe larg aici

Keep Cool la București

Proiectul ActiveCiuluc

Jocul Keep Cool a ajuns pentru prima oară

În 2018/19, proiectul ActiveCiuluc a

la București pe 21 noiembrie. Și nu oricum,

însemnat lucru cu autorități locale, educație

ci în cadrul unui training interactiv, în urma

ecologică în școli și multe plantări și

căruia 4 participanți au devenit ambasadori

ecologizări pe malurile râului Ciuluc. Despre

Keep Cool. Vrei o sesiune gratuită de Keep

proiect și despre importanța

Cool la tine în școală? Aplică aici

ocrotirii râurilor în acest nou video

IarmarEco Regional Bender

Video IarmarEco 2019

Pe 24 noiembrie, orașul Bender a găzduit

Și dacă ți-e dor de spiritul IarmarEco din

cel de-al treilea IarmarEco Regional,

septembrie, îți alinăm dorul cu un video la

organizat de absolvenți ai programelor

care s-a lucrat mult și în care am adunat

noastre. Evenimentul a avut în jur de 30 de

cele mai frumoase și colorate momente din

expozanți, 450 de vizitatori și o atmosferă

cele 2 zile ale evenimentului. Privește-l aici

caldă surprinsă perfect de acest reportaj

Seminar despre istoria evreilor

Orientare vocațională la Fălești

50 profesori din șapte țări (între care și

15 elevi au participat la seminarul nostru de

Moldova) au participat la seminarul

orientare vocațională din Fălești. Aceștia au

Trans.History desfășurat în Rîșcova la

încheiat seminarul cu un plan de acțiuni

EcoVillage, privind cultura și istoria

concrete, prin care își vor continua procesul

evreiască locală. Fotografii și detalii aici

de determinare profesională. Mai multe aici

ClimateLaunchpad - Finala Globală

Seminar Erasmus+ formatori

Două echipe de tineri din Moldova și-au

28 de traineri, antreprenori și formatori din

prezentat ideile de startup-uri ecologice în

5 țări au participat la un training la

Amsterdam, la Marea Finală Globală

EcoVillage, unde au dezvoltat instrumente

ClimateLaunchpad. Despre experiențele cu

educaționale pentru antreprenoriatul

care s-au întors aceștia poți citi aici

social. Fotografii și detalii aici

Festivalul MitOst 2020 la Chișinău și Rîșcova
EcoVisio va fi organizația parteneră a Festivalului
Internațional MitOst din 2020, eveniment ce adună anual
~350 de membri ai rețelei MitOst din toată Europa. Echipa
locală e deja formată și pusă pe treabă, mai multe aici

Ce urmează

Mai pe larg aici

Ziua Ușilor Deschise la EcoVillage

2% din impozit merg către plantări

Pe 29 noiembrie, te invităm la Rîșcova să

Mulțumim din nou tuturor celor care anul

cunoști comunitatea și spațiul EcoVillage.

acesta ne-au direcționat 2% din impozit! Am

Vei afla despre metodele sustenabile pe

decis ca cei 11.739 MDL astfel strânși să fie

care le folosim în construcţie, grădinărit,

investiți în puieți, pe care inițiativa Seed It

organizare de evenimente, și vei putea

Forward îi va distribui și planta în

participa la un workshop gratuit. Detalii aici

comunități. Despre mecanismul 2% aici

Premii pentru școli la Gala Hai Moldova
Pe 14 decembrie, echipa Hai Moldova va premia școlile care
au strâns cele mai multe deșeuri electronice în cadrul
campaniei naționale ”Moldova #FărăDeșeuri”. Te așteptăm
la o gală de excepție, detalii curând pe pagina Hai Moldova

Inițiative de-ale prietenilor

Deșeuri din plastic
pentru săpun natural

Hai la o plimbare pe
biciclete în Chișinău

Studiu despre
schimbarea climatică

Pe 30 noiembrie, TEP -

Mișcarea Masa Critică te

Cynefin Center derulează un

Tinerii pentru Ecoplastic îți

invită la o plimbare pe

chestionar pentru a înțelege

dăruiesc câte un săpun

biciclete, vineri, 29

și a lupta mai bine contra

natural pentru 500g deșeuri

noiembrie, pentru a arăta că

schimbărilor climatice. Îl

din plastic aduse (tipul #2

bicicliștii sunt parte a

poți completa anonim aici

sau #5). Detaliile aici

traficului. Ora și traseul aici

Oameni ai EcoVisio
Gabriela Isac este pentru EcoVisio directoare de programe
educaționale și coordonatoare a programelor ActiveCiuluc
și Seed It Forward. În plus, Gabi găsește încă timp (nu știm
cum) să deseneze cele mai frumoase broșuri și pliante, să
facă mereu ceaiuri delicioase și să meargă la dansuri.
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Ai primit acest newsletter pentru că la un moment dat, căile tale
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