
Noi transformăm
poveștile de viață ale persoanelor cu

dizabilități 
în istorii de succes!

A S O C I A Ț I A  „ M O T I V A Ț I E ”  D I N  M O L D O V A
 



                   
Rezultatele 

Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova 
în cifre:

12 tineri cu dizabilități înscriși la studii 
și cursuri profesionale;

23 persoane au beneficiat de consultanță tehnică (echipament
ajutător donat 18 de unități), iar 39 persoane au beneficiat de
consultanța specialiștilor AMM cu referire la legislație, asigurare
drepturi,  beneficiere de servicii/ referire către alte servicii;

Cel puțin 304 reprezentanți ai companiilor (70 dintre acestea sunt
companii noi) contactați pentru a oferi locuri de muncă persoanelor
cu dizabilități. Dintre ele, 41 companii au oferit locuri de muncă
pentru persoanele cu dizabilități;

05

01

03

02

04

06

07

„Nimic pentru noi fără noi!”

Cel puțin 60 de femei / fete cu dizabilități
și mame, care au în îngrijire copii cu
dizabilități, au primit suport psihologic de
la distanță;

Cel puțin 114 de apariții media (participări
TV, emisiuni, reportaje, presă scrisă)
despre rezultatele AMM;

2020

46 de persoane cu dizabilități angajate în 
câmpul muncii (19 F/ 27 B);

62 beneficiari admiși în Programul Angajare Asistată (25 F/ 37 B);



                   
Rezultate în accesibilitate:

8 căi de acces pietonale din 
mun. Chișinău evaluate;

10 instituții publice au fost
accesibilizate în urma monitorizării,
informării, sesizării și
responsabilizării autorităților;

În 2020, prin intermediul Legii 2%, către
MOTIVAȚIE a fost direcționată suma de 16.088 lei.
Banii au fost utilizați pentru crearea unui loc de
muncă la Chișinău pentru un tânăr cu dizabilități,
utilizator de scaun rulant și pentru acoperirea
costului cursului Contabilitate și 1C pentru 3 tineri
cu dizabilități.

                  
Legea 2%:
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„Nimic pentru noi fără noi!”

42 schițe de proiect au fost elaborate pe domeniul
accesibilității;

11 rapoarte complexe cu recomandări elaborate pe domeniul
accesibilității;

2020

26 instituții publice evaluate;

6 demersuri, expediate către diverse instituții, pentru a solicita
asigurarea dreptului la accesibilitate pentru persoane cu
dizabilități;



               
Publicații:
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„Nimic pentru noi fără noi!”

2020

Material informativ pentru presă „Cum scriem
corect despre persoanele cu dizabilități” 
(în limba română și rusă);

Raportul de monitorizare „Implementarea
Planului de acțiuni privind reforma sistemului
de determinare a dizabilității în perioada 
ianuarie – decembrie 2020”;

Broșura „Suport informațional și psihologic
pentru femeile cu dizabilități”;

Broșura pentru părinți „Cum le vorbim
copiilor despre dizabilitate?”;

Pliant
„Accesibilitatea
fără bariere”;

Broșura „Dizabilitatea 
și Covid-19”.


