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Read this in ENGLISH

Toamna Cartofilor - la Rîșcova se numără roada
Dacă vrei să te bucuri de cartofi și de alte legume de sezon delicioase, te așteptăm la
cea de-a doua ediție a evenimentului Toamna Cartofilor! Acesta va avea loc duminică,
13 octombrie, în satul Rîșcova, r. Criuleni. Pe lângă o mare varietate de cartofi, vei
avea ocazia să vezi primul sat din Moldova care colectează separat gunoiul, crește
legume ecologic, are case din paie și lut și un sanctuar de cai. Mai multe detalii aici

Ce-am mai făcut

Mai pe larg aici

Cum a fost la IarmarEco 2019?

Moldova #FărăDeșeuri

Aproximativ 1500 de oameni au trecut

Echipa Hai Moldova susținută de EcoVisio a

pragul celei de-a 7-a ediții IarmarEco. Acum

lansat campania pe 15.09, precum și site-ul

ne delectăm cu fotografii, lucrăm la video și

faradeseuri.md. Campania continuă până

strângem impresii. Dacă ai fost și tu la

la 15.10, promovând și sprijinind colectarea

IarmarEco, lasă-ne un feedback anonim aici

separată a deșeurilor electronice în
Moldova. Totul despre campanie aici

Salvează frunzele, nu le arde!

Unde și ce reciclăm în Chișinău?

Inițiativa noastră Seed It Forward a creat o

Împreună cu Locals.md, am realizat un ghid

mini-broșură colorată și utilă despre ce poți

al reciclării în Capitală pentru 11 tipuri de

face cu frunzele toamna în loc să le dai foc.

deșeuri, de la plastic la bannere

Scrie-ne dacă vrei și tu varianta editabilă și

publicitare. Originalul în rusă aici, versiunea

gata de tipar. Mai multă informație aici

tradusă în RO pe site-ul faradeseuri.md

Aniversare Sanctuarul de Cai

Câștigătorii CLP la Amsterdam

S-a împlinit un an de când Agni, Yuki,

Două echipe de tineri din Moldova vor

Casper și Wise au ajuns la Eco-Village în

merge la Marea Finală Globală

Rîșcova, întemeind astfel Sanctuarul de Cai.

ClimateLauchpad din Amsterdam, unde vor

Cei patru căluți au fost salvați de la abator,

concura pentru marele premiu de 10.000

iar în jurul lor s-a închegat o frumoasă

euro cu finaliștii competiției din 55 de țări.

comunitate. Povestea Sanctuarului aici

Vezi aici câștigătorii și ideile lor

Ce urmează

Trans.History pentru profesori

Mai pe larg aici

Între 25-27 octombrie, pentru profesorii

Hai la Rîșcova pentru o tabără
internațională de voluntariat!

moldoveni se va desfășura programul

În cadrul taberei (11-19.10), voluntari din

educațional ”Trans.History” privind istoria și

mai multe țări vor finaliza traseul din

cultura evreiască din secolul XX, care leagă

pădure, vor ajuta la Eco-Village Moldova și

profesorii din Ucraina și Moldova cu

vor desfășura activități cu/pentru

educatori din Germania și din țările

comunitatea locală. Toate cheltuielile sunt

Visegrad. Informații despre seminar aici

acoperite, aplică și tu până pe 3 octombrie

Despre biogaz și la ce folosește

Au ajuns donațiile 2% - ajută-ne

O căldare de resturi alimentare ar putea

să le investim cât mai bine

furniza unei familii energia necesară pentru

Anul acesta, mulți susținători ne-au donat în

a pregăti mâncare 2 zile. Vino pe 5-6.10 la

total peste 11.700 MDL, direcționând 2%

un seminar gratuit despre biogaz și află cât

din impozitul lor pe venit către EcoVisio.

de util îți poate fi. Detalii aici

Acum ne hotărâm încotro vor merge
bănuții, iar sugestiile tale sunt binevenite

Inițiative de-ale prietenilor

Cum abordăm criza
de mediu?

Academia Urbană
pentru Cetățeni

Containerele ABS din
Chișinău pe hartă

Pe 26 septembrie, PNUD și

Centrul de Urbanism invită

Știai că în containerele

Green City Lab au adus în

tinerii (16-24 de ani) la un

”cușcă” de la ABS Recycling

discuție impactul schimbării

nou program educațional, în

poți arunca orice tip de

climatice și soluțiile pentru

cadrul căruia își pot dezvolta

deșeu reciclabil? Găsește un

Moldova, în cadrul Social

propriul proiect urban.

container în zona ta folosind

Good Summit. Detalii aici

Aplică până pe 07.10 aici

noua hartă online

Oameni ai EcoVisio
Vegană de 2 ani și coordonatoarea programului activEco de
anul acesta, Elena se implică activ și în grevele pentru
mediu cu mișcările Fridays for Future și Extinction Rebellion
din Moldova. Elena este convinsă că doar ieșind în stradă,
putem rezolva criza actuală de mediu.
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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

