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Despre noi

MISIUNEA

Asociația „MOTIVAȚIE” din
Moldova este o organizație
nonguvernamentală,
independentă, apolitică, constituită
în octombrie 2000. S-a formulat
drept persoană juridică la 22
ianuarie 2002, fiind înregistrată la
Ministerul Justiției cu nr. 2079 și
atestată drept organizație de
utilitate publică.

Îmbunătățirea calității vieții
persoanelor cu dizabilități

VIZIUNEA

„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)

PRINCIPII ȘI VALORI

1. Transparență în activitatea organizației;
2. Promovarea și implicarea persoanelor cu dizabilități în
elaborarea și implementarea programelor;
3. Promovarea toleranței;
4. Crearea serviciilor inovaționale;
5. Perseverență și insistență.
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Cuvânt de salut
Nicolae
BEȘLIU,
Președinte
Consiliului
de
Administrare
Asociației:

al
al

„În anul 2021 am evoluat ca organizație
și echipă în atingerea misiunii și
obiectivelor propuse. Faptul că noi am
avut atâtea proiecte și rezultate vizibile
vorbește despre o echipă puternică. Ne
putem mândri cu rezultatele noastre”.

Ludmila IACHIM, Directoare Executivă:
„Anul trecut echipa implicată în
implementarea proiectelor a atins
rezultate mai mari comparativ cu
indicatorii planificați. Este un fapt care
ne bucură. Încrederea donatorilor,
partenerilor, beneficiarilor și atingerea
rezultatelor frumoase pe domeniile
strategice ale organizației ne oferă
motivație să lucrăm și mai productiv.
Succesul persoanelor angajate cu
suportul MOTIVAȚIEI, care aduce
schimbarea în viața lor, este și un succes
al nostru ca organizație”.
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Fondatorii Asociației „MOTIVAȚIE”
din Moldova (din 2002):

Fondatorii Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova:
Igor Meriacre, Nicolae Beșliu și Oxana Pisceanscaia, o
echipă de entuziaști, care în 2002 au început procesul de
integrare în societate a persoanelor cu dizabilități fizice din
Republica Moldova prin fondarea organizației.
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Consiliul de Administrare:

Nicolae Beșliu

Luminița Suveică

Victor Koroli

Președinte

Membră

Membru

Natalia Matei

Mariana Țîbulac-Ciobanu

Membră

Membră
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Echipa Asociației:

Ludmila Iachim
Directoare Executivă

Ion Burlacu
Contabil-șef

Valentina Toporeț
Manager Resurse Umane

Natalia Popov
Natalia Codrean
Ana Costin
Specialistă Angajare
Manager proiecte/
Coordonatoare Program
Asistată/Psiholog Specialistă Angajare Asistată Angajare Asistată

Victoria Boțan
Specialistă Relații
Publice

Tudor Onofrei
Specialist adaptări spații

Olga Morari
Specialistă Angajare
Asistată

Informații financiare 2021:

Finanțări și încasări cu destinație specială/Proiecte
(Suma, MDL)

IM Swedish Development Partner

1.641.557-15

UN Women ECA

653.611-40

UNDP Moldova EDMITE

203.421-08

INTAMT (4928 eur)

97.620-62

HELVETAS OPTIM

287.412-00

BST ZACHYST (5737 euro)

118.637-32

GIZ

551.307-00

SDC BIROUL DE COOPERARE AL ELVEȚIEI

316.718-00

Copii Moldoveni Elveția

11.188-93

KIVORK SRL

16.000-00

Contribuția beneficiarilor la cursuri de instruire

4.400-00

Cotizații anuale ale membrilor AMM

3.000-00

PREMIER ENERGY SRL (proiect martișoare - 32500 lei,
ambalare cadouri – 6200 lei)

38.700-00

QIWI, MMPS

41.632-72

2% desemnare procentuală pentru anul 2020

17.704-81
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Informații financiare 2021:
Venituri din activitatea economică
(Suma, MDL)

Servicii de locațiune bunuri,
Servicii de consultanță (ENIL),
Servicii de transport (Sporter, Federația FAM,
UNDP),
Servicii de instruire (Casmed).

Vânzare imobil (or. Vadul lui Vodă, str. Victoriei 1A)

59.354-08

848.000-00
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Dezvoltarea
Organizațională

MOTIVAȚIE continuă să se
capaciteze pe scriere de proiecte și
să genereze idei pentru a
implementa cu succes programe și
proiecte. Vizitele de studiu la nivel
internațional aduc un plus valoare
în capacitarea echipei, stabilirea de
parteneriate pe domenii comune
de activitate.

Recunoașterea organizației ca lider pe piața serviciilor de angajare
asistată a adus treptat la rezultatele mult așteptate: cadrul legal aprobat
prin HG privind procedura de angajare asistată, ghidul metodologic al
MOTVAȚIEI în angajarea asistată ajustat și aprobat prin ordinul
Ministrului și inițierea primelor etapelor/pași în acreditarea ca prestatori
de servicii de angsjare asistată.
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Rezultatele acțiunilor advocacy
a MOTIVAȚIE pentru 2016-2021
Modificări la HG 1276/2018, Anexa nr. 12
privind Procedura angajare asistată a
persoanelor cu dizabilități, aprobată de
Guvern la 26 mai 2021 și Standardele de
calitate;

Ghid metodologic privind angajarea asistată a
persoanelor cu dizabilități, aprobat prin
Ordinul nr. 715 din 29.07.2021 al Ministerului
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al
Republicii Moldova.

Prin HG nr. 208/2021, publicată în
Monitorul Oficial nr. 239-248/ 08.10.21 a
fost aprobată structura Clasificatorului de
ocupații
și
introdusă
ocupația
Specialistul/specialista în angajare asistată,
pag.99 (142) cu codul ocupației 341209.
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Proiectul: ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor
cu dizabilități prin abilitare economică”
Obiectivul proiectului: persoanele cu dizabilități din Republica
Moldova se autorealizează prin muncă și sunt membri ai
societății cu drepturi depline.
Durata proiectului: 01.01.2019 – 31.12.2021.
Finanțator: IM Swedish Development Partner

Finanțat de către IM Swedish Development Partner și Agenția Suedeză de Cooperare
Internațională (Sida). IM Swedish Development Partner sau Sida nu sunt responsabili
pentru conținut și nu neapărat împărtășesc opiniile exprimate în acest material.

Rezultate:

72
persoane cu dizabilități
angajate în câmpul muncii
(34 F/ 38 B);

21
tineri cu dizabilități au primit suport
pentru înscriere la studii, cursuri
profesionale (10 B / 11 F);

216
reprezentanți ai companiilor contactați
pentru a oferi locuri de muncă persoanelor
cu dizabilități. Dintre ele, 7 companii au
oferit locuri de muncă pentru persoanele cu
dizabilități;

20
persoane au solicitat consultanța
specialiștilor AMM cu referire la
legislație, asigurare drepturi,
servicii;
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Rezultate:

19
persoane au fost consultate în
domeniul echipament tehnic.

59
persoane au primit consultanță
psihologică;

200
apariții media (participări TV,
emisiuni, reportaje, presă scrisă)
despre rezultatele MOTIVAȚIEI;

9
istorii de succes ale tinerilor
(la angajare / studii);
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Rezultate pe accesibilitate:

24
instituții publice au fost
evaluate;

9
audite ale mobilității pietonale/
căi de acces pietonale/ stații
auto;

14
schițe de proiect;

7
rapoarte de evaluare și
analiză tehnică a
condițiilor de
accesibilitate;

36

7

persoane au
beneficiat de
consultanță pe
domeniul
accesibilitate.

instituții au creat condiții de
accesibilitate pentru persoanele cu
dizabilități (în urma evaluărilor șu
monitorizării).
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Diseminarea experienței pe programul ,,Angajare
Asistată” partenerilor AO ,,ZAXIST”, Cernăuți,
Ucraina
În perioada 14-18 iunie echipa MOTIVAȚIE, formată din 4 persoane,
au moderat o instruire pentru partenerii organizației ,,Zaxist”,
specialiști din cadrul Agențiilor de ocupare și asistenți personali,
dar și persoane cu dizabilități.
Programul a prevăzut inițierea și diseminarea experienței
organizației în domeniul incluziunii în câmpul muncii a persoanelor
cu dizabilități prin programul Angajare Asistată.

Proiectul: ,,Acceptă dizabilitatea, nu și violența”
Scopul proiectului: capacitarea și consolidarea unui grup
de femei cu dizabilități și mame care au copii cu dizabilități,
în vederea eliminării stereotipurilor și prejudecăților de gen,
prevenirii și combaterii violenței și fortificării încrederii de
sine a acestora.
Durata proiectului: 15.01.2021 – 15.11.2021
Finanțator: UN Women
Rezultate:
• Consolidarea grupului de femei cu dizabilități prin sprijin
psihologic și informațional pentru a elimina stereotipuri,
prejudecăți și formele de violență.
• 42 de femei cu dizabilități și mame care au copii cu dizabilități,
informate și capacitate în domeniul violenței și dizabilității;
• 5 instruiri în domeniul violenței în ambele raioane (Strășeni și
Fălești);

• Câte un training motivațional privind prevenirea și combaterea
violenței;
• 44 de femei cu dizabilități și mame care au copii cu dizabilități
au beneficiat de suport psihologic la distanță;
• Sensibilizarea locuitorilor din 6 localități ai raionului Strășeni și
Fălești;
• 2 spectacole de teatru social în Strășeni și Fălești;
• Sondaj privind percepțiile și atitudinile față de persoanele cu
dizabilități în societate (101 de respondenți din Strășeni și Fălești);
• Întâlniri de lucru cu reprezentanții autorităților locale din ambele
raioane (memorandume semnate);
• Conferință de presă de totalizare;
• Masă rotundă.

Materiale și promovare:
Spot video social difuzat la TV;
Video de totalizare a proiectului;
Video de promovare a teatrului social;
3 broșuri informative în domeniu pentru persoane cu
dizabilități/autorități/societate.

Proiectul/contractul de subvenție locală: „Angajarea
persoanelor cu dizabilități prin promovarea serviciilor
de angajare asistată"
Scopul proiectului: consolidarea capacităților și rolului
partenerilor naționali în angajarea în câmpul muncii a persoanelor
cu dizabilități prin promovarea serviciilor de angajare asistată.
Perioada de implementare: 05.2021 – 12.2021
Finanțator: cu sprijinul Proiectului „Consilierea Guvernului
Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către
GIZ Moldova cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru
Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și al
Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).
Rezultate:
Set de documente elaborate pentru autorizarea programului
de formare profesională Specialist/ă în angajare asistată.
Suport acordat MMPS în elaborarea Ghidului Metodologic
privind serviciile de angajare asistată pentru persoanele cu
dizabilități.
1 specialist în angajare asistată instruit și angajat pentru a
presta servicii în zona de Sud a RM.
1 infografic elaborat la tema serviciilor de Angajare Asistată.

68 persoane cu dizabilități și membri ai familiilor informați cu
privire la serviciile de angajare asistată în cadrul a 4 sesiuni
de informare și motivaționale.
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a împărtășit echipei AO
„CASMED” experiența și practicile sale în domeniul angajării
asistate a persoanelor cu dizabilități. În luna mai 2021
MOTIVAȚIE a oferit un curs de formare profesională cu privire
la serviciile de angajare asistată a persoanelor cu dizabilități
pentru Asociația Publică „CASMED” din Bălți.

Proiectul: ,,Cetățenii cu dizabilități votează pentru
o țară fără dizabilități”
Scopul proiectului: capacitarea persoanelor cu diferite tipuri de
dizabilități cu drept de vot din raioanele Șoldănești și Leova
pentru a deveni mesagerii locali în promovarea accesului egal la
secțiile de votare.
Perioada de implementare: 05.2021 – 12.2021
Finanțator: Cu sprijinul Proiectului „Consolidarea democrației în
Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD),
în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală și Centrul de
Instruire Continuă în Domeniul Electoral, cu suportul financiar al
poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internațională în Moldova (USAID).

Rezultate:
34 de persoane cu dizabilități din Leova și Șoldănești, instruite
și capacitate în domeniul electoral;
230 de persoane cu dizabilități din raioanele Șoldănești și
Leova au fost contactate direct de către beneficiarii
Proiectului și au devenit mai informate în domeniul procesului
electoral și importanței exercitării dreptului la vot;
Circa 5000 de persoane cu dizabilități și membri ai familiilor
acestora din Șoldănești, Leova și alte localități din țară, au fost
informate în cascadă despre importanța implicării persoanelor
cu dizabilități în procesul decizional, prin participarea lor la vot;
Persoanele cu dizabilități din 23 de localități în Șoldănești și 20
s. din în Leova au fost informate de către 11 voluntari prin
activitatea door to door;
4106 persoane cu dizabilități din Leova și Șoldănești cu care
au discutat direct voluntarii în activitatea door to door;

Rezultate:
2059 de membri ai familiilor persoanelor cu dizabilități cu
care au discutat direct voluntarii în activitatea door to door;
1342 de locuitori ai raioanelor Șoldănești și Leova, persoane
fără dizabilități, cu care au discutat direct voluntarii în
activitatea door to door;
30 de lucrători sociali implicați direct în activitatea door to
door;
Sondaj de opinie - 804 respondenți privind implicare
persoanelor cu dizabilități în procesul electoral;
User Saffari / flash mob cu persoane cu dizabilități și
reprezentanții autorităților din ambele raioane, cu
participarea a cel puțin 40 de persoane;
Ședințe de lucru cu reprezentanții autorităților din ambele
raioane;
4 simulări de alegeri în Șoldănești și Leova;
2 memorandumuri de colaborare semnate în ambele raioane;
1 pliant informativ pentru persoanele cu dizabilități.

Proiectul: ,,Academia Democrației Incluzive”
Obiectivul proiectului: Proiectul a oferit posibilitatea de
capacitare a cetățenilor activi din Georgia, Ucraina și Moldova,
cu informații și cunoștințe noi despre democrație, instrumente
eficiente și mecanisme de interacțiune cu societatea și
autoritățile locale. Acesta a ajutat la împuternicirea tinerilor
lideri din cele 3 state să devină mai puternici, mai influenți în
construirea unei comunități locale incluzive.
Durata proiectului: 09.2021 – 02.2022
Finanțator: Acesta a fost un proiect al Asociației Obștești
„Zaxist” din Cernăuți, cu sprijinul financiar al Fundației „Black
Sea Trust for Regional Cooperation” și a Fondului German
(The German Marshal Fund of the United States), cu sprijinul
financiar al Uniunii Europene.

Rezultate:
Instruirea de 5 zile „Academia Democrației incluzive”.
Sondaj de opinie Profilul cetățeanului activ.
Raportul complex privind Profilul Cetăţeanului Activ în limba
engleză îl găsiți AICI
Forumul Internațional al Democrației.

Proiectul: ,,DISENEX - Disability Entrepreneurship
Expert”
Scopul: Promovarea antreprenoriatului social în rândul persoanelor
cu dizabilități.
Perioada de implementare: 01.06.2021 - 31.12.2021
Proiectul DISENEX + East este extinderea proiectului european
#DISENEX - Disability Entrepreneurship Expert, care este
implementat de un consorțiu dintre Germania, Italia, Norvegia, Turcia
și Slovenia, încurajând schimbul de practici inovatoare în domeniul
social. Proiectul este cofinanțat de Ministerul Federal al Afacerilor
Externe.
Rezultate:
1. Promovarea activității de mini-afaceri și a antreprenoriatului social
în rândul persoanelor cu dizabilități.
2. Crearea unei baze de date cu programe, instruiri, informații
despre serviciile la nivel național și local care vin ca suport pentru
potențialul persoanelor cu dizabilități în domeniul antreprenoriatului.
3. Dezvoltarea unui instrument online multifuncțional, care va ajuta
persoanele cu dizabilități să descopere, să învețe și să
implementeze oportunități de activități antreprenoriale.
4. Suport pentru factorii de decizie să înțeleagă problemele cu care
se confruntă persoanele cu dizabilități. Dezvoltarea de noi strategii
şi politica în domeniul împuternicirii persoanelor cu dizabilităţi în
domeniul antreprenoriatului social.

Proiectul: ,,Optim - Oportunități prin Tehnologii
și Inovație în Moldova”
Perioada de implementare: 20.07.2021 - 30.09.2022
Finanțator: Inițiativa este susținută de Agenția Elvețiană pentru
Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul Proiectului „Optim Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova‘’ realizat de
HELVETAS Swiss Intercooperation cu scopul de a oferi acces la
oportunități economice mai bune persoanelor cu dizabilități.
Rezultate:
14 persoane înscrise la studii la Bebetter school;
6 persoane au absolvit cursul inițial;
4 persoane au accesat cursul avansat și altele 2 persoane au
anunțat despre dorința de a continuarea formării.
Sondaj realizat în rândul a 25 de persoane cu dizabilități
interesate de domeniul IT.
Identificarea posibilităților de formare pentru aceste persoane
în dependență de interese (web design, gaming, dezvoltare de
aplicații, JAVA, ș.a.).
Am inițiat o campanie de promovare/creșterea vizibilității
organizației dar și o campanie de colectare de fonduri cu
suportul unui donator din cadrul proiectului OPTIM.

ISTORII
DE
SUCCES

Principiul după care ne ghidăm: „Nimic pentru noi fără noi!”, ceea ce
înseamnă că informăm, implicăm, capacităm și promovăm succesul
beneficiarilor noștri prin istorii de viață care inspiră și activități cu și
pentru ei.
Mai multe istorii de succes găsiți AICI.
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