
ASOCIAȚIA NATURE TALKS

  
 01.11.2020

- 
01.11.2021

RAPORT DE
ACTIVITATE



Asociația Nature Talks a fost înființată în octombrie
2020, de jurnaliștii Teodora Iacob și Adrian Cojocaru.
Scopul Asociației este de a informa publicul despre
problemele de mediu din România, prin programe care
aduc în prim-plan educația de mediu.

Teodora Iacob
Președinte Nature Talks

Adrian Cojocaru
Vicepreședinte Nature Talks

Educația de mediu are cu adevărat
succes atunci când ne schimbăm
comportamentul față de natură,
pentru că am înțeles care este
impactul acțiunilor noastre.

De la un proiect la altul,
cunoaștem copii și adulți dornici
să afle cât mai multe lucruri
despre mediul înconjurător și să
pună în practică soluțiile
prezentate de noi.



Lansare platformă 
www.naturetalks.ro
- octombrie 2020- 

Platforma prezintă 
informații relevente 
despre mediu, sub forma unor:
 

ȘTIRI

ANALIZE

INTERVIURI





Nature Talks s-a alăturat campaniei
#România Respiră, susținută de
Philips România și Airly. Împreună am
realizat o serie de reportaje video în
care am vorbit despre poluare.
 

Campanie ”Radiografia
plămânilor tăi 
la final de an”

noiembrie-decembrie 2020

Episodul 1 - Poluarea din case. Ce trebuie să știm
despre ea și cum o putem combate

Episodul 2 - Poluarea atmosferică. Pe cine
afectează mai mult și cum o putem reduce

Episodul 3 - Legătura dintre pandemie și poluare

https://www.philips.ro/
https://airly.org/en/


Școala de mediu
”Cantus Mundi”

februarie-aprilie 2021

Proiect online de educație de mediu,
destinat în primul rând comunității
active de peste 60.000 de copii și tineri
Cantus Mundi. Creat sub forma unui
serial video de 10 episoade, proiectul a
fost publicat pe canalele de socializare
Nature Talks și Cantus Mundi.
Printre temele abordate se numără:
reciclarea, poluarea, schimbările
climatice. 
 



Doza de reciclare
aprilie-iulie 2021

Un serial de 12 episoade despre regulile
pe care trebuie să le urmăm atunci când
colectăm separat mai multe tipuri de
ambalaje , realizat în parteneriat cu
Asociația ViitorPlus. 



Proiectul „Școala mobilă de mediu” realizat de
Asociația Nature Talks, cu sprijinul finanțării obținute
prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România
și implementat de Asociația Act for Tomorrow, a ajuns
la 1.072 de elevi de clasele a II-a și a III-a din București.
Programul s-a derulat în perioada 11 mai  - 11 iunie
2021 și s-a desfășurat astfel: în fiecare săptămână,
Nature Talks a ținut ore de mediu în câte o școală din
Sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6 din București, la toate clasele
de a II-a și a III-a, pe rând.

Școala mobilă de
mediu 

        mai-iunie 2021





Proiectul ”Școala de vară ECO”, realizat cu sprijinul
finanțării obținute prin programul Start ONG, lansat de
Kaufland România și implementat de Asociația Act
for Tomorrow, a ajuns la 75 de copii din București și
județul Ilfov. Ei au venit la sediul Asociației Nature
Talks și au participat, timp de 2 ore, la un atelier de
mediu interactiv. Programul a fost dedicat copiilor cu
vârsta între 6 și 10 ani. 

Școala de vară 
ECO

  august 2021





CURS 1 

CURS 2 

CURS  3 

În luna septembrie, am lansat ”Cursurile ECO by Nature Talks”, un
training care prezintă soluții concrete, ușor de pus în practică, ce ne
ajută să ne protejăm sănătatea, să eficientizăm cheltuielile și să
avem grijă de mediu!

Cursurile se desfășoară online, one-on-one sau în grupuri mai mari.
Se pot înscrie atât persoane fizice, cât și companii.

Ce faci ca să NU mai arunci mâncare la gunoi
Durată: 50 de minute

Cum colectezi separat corect mai multe tipuri de ambalaje
Durată: 50 de minute

Cum devii eco-friendly acasă, la birou sau în vacanță
Durată. 50 de minute

Cursurile ECO by   
 Nature Talks      



Apariții media



Le mulțumim tuturor celor
care au participat la

proiectele Asociației 
NATURE TALKS și care au

susținut demersurile noastre
din primul an de activitate!

#educatiedemediu


