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“Nimic pentru noi fără noi!” 

 
Viziunea AMM: „Nu există persoane cu dizabilități. Există societăți care creează bariere și 

dificultăți pentru persoane cu diferite necesități. Dizabilitatea se conține în însăși societatea, 
ci nu în condiția fizică a fiecărui individ”. (Simon Brisenden, 1986) 
 

Misiunea  „MOTIVAȚIE”: îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități. 

 

Scopul: acordarea de suport pentru persoane cu dizabilități fizice în vederea incluziunii lor 

sociale. 
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Cele mai importante activități și realizări 

AMM în 2018: 

Masa rotundă cu deținătorii de drepturi 

Rezultatele și provocările programului Angajare Asistată din ultimii trei ani au fost discutate 

la Chișinău în cadrul unei Mesei rotunde cu deținătorii de drepturi. Activitatea a unit peste 

30 persoane cu dizabilități din toată țara, angajați și beneficiari actuali ai programului 

Angajare Asistată. Detalii aici.  

 

 

Gala RemarcAbilitatea 2018 

AMM a propus spre participare la concurs Centrul Psiho-socio-pedagogic al Direcției 

Generale Educație, Tineret și Sport al Consiliului municipal Chișinău, care a fost premiat în 

cadrul Galei RemarcAbilitatea (ediția a IV-a) la categoria “Angajatorul remarcabil pentru 

adaptarea rezonabilă a locului de muncă pentru persoanele cu dizabilități”. Detalii aici.  

 

http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1398&l=ro
http://cdpd.md/cinci-angajatori-au-fost-premiati-in-cadrul-galei-remarcabilitatea/?fbclid=IwAR3NJC4buPG5oRGd1qqKv7b7pr5TG35J7EWG2uj1K0FLROmjf9BK41STL_o
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Conferința Națională “Drepturile 

persoanelor cu dizabilități de pe ambele 

maluri ale Nistrului” 

La Conferința Națională din 04 decembrie 2018, ediția III “Drepturile persoanelor cu 

dizabilități de pe ambele maluri ale Nistrului: realități și perspective” AMM a prezentat 

rezultatele implementării Programului Angajare Asistată pentru persoanele cu dizabilități din 

Moldova. Detalii aici.  

 

 

Noi tineri cu dizabilități și-au dezvoltat 

competențele profesionale 

La Centrul pentru Viață Independentă din or. Vadul lui Vodă am desfășurat training-uri cu 

privire la creșterea perspectivelor de angajare pentru tinerii cu dizabilități prin dezvoltarea 

competențelor de muncă. Detalii aici.  

 

 

http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1390&l=ro
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1389&l=ro
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Atelier foto pentru meșterițe hand-made 

Am organizat un atelier foto pentru meșterițe cu dizabilități. Participantele au aflat care sunt 

cele mai frecvente greșeli în realizarea pozelor și cum să arăți adevărata frumusețe a 

lucrărilor sale, prin intermediul unui telefon mobil. Detalii aici. 

 

 

Ce trebuie să știe un angajator pentru a 

integra în câmpul muncii persoane cu 

dizabilități?  

În luna noiembrie, specialiștii AMM au participat la un seminar dedicat angajatorilor, unde 

le-au vorbit reprezentanților din 30 de companii despre experiența sa în Angajare Asistată a 

persoanelor cu dizabilități. Detalii aici.  

 

 

 

http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1383&l=ro
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1377&l=ro
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Noi oportunități de angajare pentru tineri  

Timp de o săptămână, un grup de tineri cu dizabilități a trecut un curs de inițiere în 

programul AutoCAD. Ca urmare al acestui curs, tinerii au o șansă reală de a fi angajați în una 

din cele mai de succes companii de la noi din țară, Bertam Grup SRL, care s-a învrednicit de 

prestigiosul premiu ONU pentru drepturile omului în 2018. Detalii aici.  

 

 

AMM a organizat pentru ONG-uri  

training-uri în Antreprenoriat Social 

În perioada iulie-august AMM a organizat 12 instruiri modulul I și modulul II, 3 seminare 

pentru contabili și 6 mese rotunde (21 activități). Regiunile în care au fost organizate 

activitățile – Căușeni, Rezina, Rîșcani, Cahul, Leova, Ialoveni și Chișinău. Mai multe detalii 

despre training-urile din orașele Rezina și Rîșcani găsiți aici. Amintim că acum câteva 

săptămâni la ședința Guvernului a fost aprobat Regulamentul Comisiei Naționale pentru 

Antreprenoriat Social – rezultat care a fost posibil datorită implicării AMM și a Platformei 

pentru AS. 

 

http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1397&l=ro
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1340&l=ro
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Implicare în activități #SNV2018 

În cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului ne-am implicat activ cu echipa și grupuri de 

inițiativă la nivel local în activități de voluntariat. Detalii aici. La Gala de premiere „Jos pălăria 

în fața voluntarilor!” – ediția 2018, Asociația "MOTIVAȚIE" din Moldova a primit Diplomă de 

onoare din partea Guvernului RM “pentru promovarea activităților de voluntariat, 

contribuție la implementarea principiilor de coeziune socială și solidaritate umană în 

Republica Moldova”. 

 

 

Totalizarea proiectului  

«Равные возможности для 

трудоустройства ЛОВ на левом берегу 

Днестра» 

În perioada 02 aprilie – 15 iulie 2018 Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) a 

implementat proiectul «Равные возможности для трудоустройства ЛОВ на левом берегу 

Днестра». Acesta prevede dezvoltarea serviciului de Angajare Asistată în stânga Nistrului. 

Detalii aici.  

 

http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1365&l=ro
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1346&l=ro
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Am abilitat tinerii cu dizabilități ca să-și 

creeze propriile  

Planuri de Afaceri 

Instruirea de 10 zile “Transformă pasiunea într-o afacere” organizată de Asociația 

„MOTIVAȚIE” din Moldova în colaborare cu Centrul Internațional de Training și Dezvoltare 

Profesională din mun. Chișinău a avut ca scop formarea deprinderilor la tinerii cu dizabilități 

ca să dezvolte și să promoveze activități generatoare de venit. Detalii aici.  

 

 

Am lansat Platforma  

“Tradiție Hand-made” 

Aici puteți admira lucrările făcute manual de meșteri/meșterițe cu dizabilități. Modelele 

personalizate pot fi solicitate și la comandă. Procurând oricare produs, contribuiți la 

incluziunea socio-profesională a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. 

 

http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1350&l=ro
https://www.facebook.com/Tradi%C8%9Bie-Hand-made-190408131845578/
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Lansarea GHIDULUI pentru Angajatori 

în acomodarea locului de muncă pentru 

persoane cu dizabilități 

Accesibilitatea nu e un moft, ci o condiție 

indispensabilă în calea incluziunii sociale a 

persoanelor cu dizabilități. În acest context, 

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a lansat 

Ghidul pentru angajatori “Acomodarea locului 

de muncă pentru persoanele cu dizabilități”. 

Publicația are ca scop promovarea atitudinii 

tolerante și nediscriminatorii în rândul societății 

în ceea ce ține de acomodarea rezonabilă a 

locului de muncă destinat persoanele cu 

dizabilități, exemple de bune practici în acest 

sens, care sunt standardele legislative în construcții din Republica Moldova și ce prevederi 

legislative se referă la dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități. Detalii AICI.  

 

Ce scrie Mass-Media despre noi în 2018: 

 
În acest an activitatea AMM a fost reflectată în cel puțin 136 apariții media (participări TV, 
emisiuni, reportaje, presă scrisă). Fii cu ochii pe noi! Vezi AICI cum a fost reflectată în presă 
activitatea noastră în 2018. 
 

 

Urmărește-ne pe 

Social Media! 
 

Facebook – @Motivatie Odnoklassniki – asociatiamotivatie 

http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1368&l=ro
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1062&rid=1306&l=ro
https://www.facebook.com/MotivatieMD/
https://ok.ru/asociatiamotivatie
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Cunoaște istoriile de succes ale tinerilor angajați în 2018 

 
Și TU poți fi angajat! Apelează-ne!!! 

În 2018 am angajat 29 persoane cu dizabilități (10 femei și 19 bărbați) 

                                       
Contacte: 
 
Oficiu or. Chișinău 
 Tel.: (+373-22)-66-13-93, Fax: (+373-22)-66-13-93 
mob.: (+373)67300449, (+373)67300450 
E-mail: office@motivation-md.org  
Web: www.motivatie.md 

Adresa: Bd. Mircea cel Bătrân 48, or. Chișinău, MD-2075, Republica Moldova 
 

Centrul pentru Viață Independentă (CVI) 
Tel: (+373-22)-41-71-55, Fax: (+373-22)-41-71-55 

E-mail: office@motivation-md.org 
Web: www.motivatie.md 

Adresa: str. Victoriei 1 A, or.Vadul lui Vodă, MD-2046, Republica Moldova 
 

 

 

http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1086&l=ro
mailto:office@motivation-md.org
http://motivatie.md/ro/acasa.html
mailto:office@motivation-md.org
http://motivatie.md/ro/acasa.html

