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PROFILUL ASOCIAŢIEI “MOTIVAŢIE”  

 

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 din 2006. Ultimul Certificat de Utilitate Publică – 

2013-2016. 

Asociaţia „MOTIVAŢIE” activează în domeniul social şi se focusează pe asistenţa 

acordată copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi locomotorii şi familiilor acestora în vederea 

incluziunii lor sociale. 

 

Viziunea „MOTIVAȚIEI” 

„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 „MOTIVAȚIEI”  

Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi atingerea unui grad sporit de 

incluziune socială a acestora. 

 

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova este membră a mai multe rețele și alianțe din 

domeniu: 

EASPD (European Association of Service Providers for People with Disabilities) cu sediul la 

Brusel, începînd cu anul 2006; 

AOPD (membru fondator al Alianței ONG-urilor pentru Persoanele cu Dizabilități) începînd 

cu anul 2003; 

CNTM (Consiliul Național al Tineretului din Moldova) începînd cu anul 2003; 

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova este acreditată ca organizație ce poate găzdui 

voluntari prin programele internaționale.
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OBIECTIVE STRATEGICE 2012-2016 

 

Obiectiv strategic 1. Crearea condiţiilor de incluziune a copiilor și tinerilor cu 
dizabilităţi motorii 

 

Obiectiv specific 1.1. Reabilitarea/recuperarea psiho-fizică 

Realizarea obiectivului se va face prin organizarea următoarelor servicii și activități: stagii 
de recuperare activă (kinetoterapie, suport psihologic), dezvoltarea deprinderilor de viață 
independentă inclusiv utilizând modalitatea ”de la egal la egal”, recuperare activă. Aceste 
activități vor fi organizate în cadrul Centrului pentru Viață Independentă, dar nu exclude 
posibilitatea de a le organiza în alte locații.  

 

Obiectiv specific 1.2. Sporirea mobilităţii copiilor 

Obiectivul va fi atins prin acordarea de echipament pentru mobilitate adaptat necesităţilor  

copiilor și tinerilor, precum și alte echipamente ajutătoare în dependență de nevoile 
fiecărui beneficiar. Activitățile vor fi realizate în strânsă legătură cu obiectivul 1.1.  

 

Obiectiv specific 1.3 Socializare şi incluziune socială 

Vor fi organizate activităţi de socializare, interacţiune socială, participare la evenimente 
sociale şi culturale. De asemenea, beneficiarii vor fi încurajați și pregătiți să participe activ 
la activități sociale și culturale în localitățile lor de baștină. 

Rezultate așteptate: Grație acestor activități urmărim atingerea unor rezultate vizibile în 
ceea ce privește sporirea gradului de autonomie personală și o mai bună condiție fizică a 
fiecărui beneficiar. Beneficiarii vor avea un comportament social activ prin care se vor 
simți valoroși, cu drepturi egale în societate. 

 

Obiectiv strategic 2. Сreșterea gradului de independenţă a tinerilor cu dizabilităţi 
locomotorii 

 

Obiectivele specifice 2.1. Reabilitarea/recuperarea psiho-fizică  

Obiectiv specific 2.2 Sporirea mobilităţii tinerilor şi cunoştinţelor despre mobilitate şi activism 
social 

Obiectivul specific 2.3 Sporirea gradului de independenţă economică 

Va însuma următoarele acțiuni și activități: stagii de orientare vocaţionale, suport în 
căutarea unui loc de muncă, suport la angajarea în câmpul muncii.  

Următoarele rezultate vor fi atinse: număr sporit de tineri instruiți și susținuți pentru 
încadrarea în câmpul muncii, îmbunătățirea situației economice, un grad sporit de 
incluziune socială.  

 

Obiectiv strategic 3. Crearea unei atitudini pozitive faţă de persoane cu dizabilităţi 
din partea familiilor 

 

Obiectiv specific 3.1 Creşterea nivelului de cunoştinţe despre dizabilitate 

Următoarele activități vor atinge obiectivul: seminare de informare, stagii de reabilitare 
pentru părinţi şi copii, acțiuni de sensibilizare și informare. 
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Obiectiv specific 3.2 Dezvoltarea unei atitudini pozitive cu privire la persoana cu dizabilităţi 

Prin intermediul activităţilor de informare şi sensibilizare, suport la domiciliu, precum și  

implicarea mass-media în prezentarea corectă a imaginii persoanelor cu dizabilități vor 
duce la atingerea obiectivului.  

 

Obiectiv specific 3.3 Sporirea abilităţilor în educarea adecvată a unei persoane cu dizabilităţi 

Beneficiarii vor participa la seminare de informare, stagii de reabilitare pentru părinţi şi 
copii, precum și se vor informa adițional în baza materialelor informative, inclusiv 
electronice.  

Următoarele rezultate sunt așteptate: un grad mai mare de acceptare din partea societății a  

persoanelor cu dizabilități, promovarea unor imagini pozitive în societate, schimbarea  

comportamentului și atitudinilor față de persoane cu dizabilități, un grad sporit de 
cunoștințe și abilități privind modalitatea de suport a copiilor și tinerilor cu dizabilități.  

 

Obiectiv strategic 4. Diminuarea atitudinii discriminatorii faţă de persoanele cu 
dizabilităţi 

 

Obiectiv specific 4.1 Creşterea gradului de acceptare a persoanelor cu dizabilităţi 

Vor fi organizate seminare pentru diferite persoane şi organizaţii/instituţii, acţiuni sociale,  

promovarea istoriilor de succes. 

 

Obiectiv specific 4.2 Îmbunătăţirea imaginii persoanelor cu dizabilităţi 

Acest obiectiv presupune lucru cu jurnaliştii, participarea la emisiuni TV şi Radio cu 
participarea și despre persoanele cu dizabilități.  

 

Obiectiv specific 4.3 Promovarea unor valori nediscriminatorii 

Obiectivul va fi atins prin organizarea acţiunilor comunitare, seminare informative și 
activități de sensibilizare în comunitate.  

 

Obiectiv strategic 5. Optimizarea cadrului legal pentru ameliorarea situaţiei 
persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor lor în baza prevederilor Convenției ONU cu 
privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. 

 

Obiectivul poate fi atins prin: elaborare de propuneri pentru îmbunătățirea politicilor 
sociale, mese rotunde, dezbateri, întâlniri cu reprezentanţi APL şi APC, participarea la 
discuţii publice. 

Rezultate așteptate: contribuție la îmbunătățirea cadrului normativ și legislativ și aducerea  

acestuia în conformitate cu prevederile Convenției ONU. 
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PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN ANUL 2013 
 

Proiectul “Antreprenoriat Social pentru Persoane cu Dizabilităţi” 
 

Beneficiari:  
 14 ONG-urile care 

activează în 

domeniul 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

 Reprezentanții 

Autorităților Publice 

Centrale și Locale 
 

Locaţie: întreg 

teritoriul țării 

 

Durata proiectului: 
15.09.2012-

14.07.2013 
 

Scopul proiectului 
este de a iniția 

schimbări pozitive la 

nivel legislativ, 

necesare dezvoltării 

ideei/conceptului de 

Antreprenoriat Social. 
 

Finanţator: 
USAID în cadrul 

MCSSP Programul de 

Consolidare a 

Societății Civile în 

Moldova implementat 

de FHI 360 

Impresiile beneficiarilor 
- “Antreprenoriatul social apare în primul rînd pentru a ajuta la incluziunea socială a persoanelor cu 

dezabilităţi, a incuraja ocuparea forței de munca, susținerea activității sociale a ONG-urilor. Informaţiile şi 

consultanţa obţinută în cadrul trainingurilor au fost de mare folos. S-a acumulat cunoştinţe vaste şi utile pentru a 

începe o activitate de antreprenoriat”. 

- “Organizația noastră, AO Clubul Femeilor ‘’INSPIRAȚIE’’, a beneficiat de instruiri în cadrul acestui 

proiect, implementat de AO ’’Motivație’’, fiind selectată în baza Scrisorii de intenție. Au pornit de la informarea 

noastră despre practicile de antreprenoriat social ce este practicat în Republica Moldova, despre dificultățile ce le 

putem întîlni atunci cînd vom dori să inițiem activități economice în cadrul ONG-ului”. 

- “Cred ca aceste seminare au fost binevenite și foarte utile pentru reprezentanții ONG-urilor”, „ Materialele 

pe care le-am primit în timpul seminarelor mă ajuta foarte mult la scrierea unui plan de afaceri”, „Cursul de 

instruire a fost fără plată și am reușit să economisim bani pentru alte activități”, „Cunoștințele acumulate despre 

AS mă fac mai curajoasă și mă stimulează în inițierea unei afaceri” și „Asociația Motivație a organizat la nivel 

înalt acest curs de instruire”. 

 

Activităţi 2013 
 

 Selectarea ONG-urilor participante 

la proiect 

 Instruirea ONG-urilor: 2 

Workshop-ri schimb de experienţă, 

2 Vizite de studiu şi 2 training-ri 

despre activităţi de antreprenoriat 

social. 

 Asistență în ajustarea 

documentelor interne AMM. 

 Elaborarea Studiului de fezabilitate 

(FS) și Planului de afaceri (PA) 

pentru Asociația MOTIVAȚIE 

 Organizarea a 3 mese rotunde 

privind antreprenoriatul social. 

 Conferința de presă 

 Selectarea si consultarea unui 

expert in elaborarea unui proiect de 

lege privind antreprenoriatul social 

 Organizarea a 3 Mese rotunde 

pentru consultarea draftului de lege 

în antreprenoriat social.  

 Elaborarea planului de 

Monitorizare și Evaluare, inclusiv 

activităților de dezvoltare 

organizațională (OD) 

 Dezvoltarea procedurilor interne 

ale AMM 

Rezultate 2013 
 15 ONG au fost instruite în domeniul 

Antreprenoriatului Social și au obținut 

cunoștințe referitor la activitățile 

economice; 

 9 ONG au apelat la consultanța expertului 

privind documentele necesare pentru 

inițierea activităților; 

 În cadrul instruirilor au fost identificate 

cca 20 idei de afacere; 

 La etapa actuală numai un ONG – Eco 

Răzeni a lansat ideea lor de afaceri; 

 Alte 5 ONG prestează servicii cu plată 

sau vînd produsele confecționate; 

 Peste 20 de reprezentanți ai APL-urilor, 

APC și ONG-urilor au fost sensibilizați în 

vederea dezvoltării Antreprenoriatului 

Social; 

 A fost angajat un expert care a elaborat un 

Proiect de lege privind Antreprenoriatul 

Social; 

 A fost elaborat un Studiu de fezabilitate și 

un Plan de afaceri pentru inițierea afacerii 

de către Asociația “MOTIVAȚIE” - 

model pentru alte ONG-uri; 

 AMM a elaborat și dezvoltat documente 

de ordine interioară: Manualul de 

Achiziții, Manualul cu instrucțiuni 

privitor la Resurse Umane, Politica de 

Resurse Umane Manualul Financiar, 

Regulamentul intern şi Strategia de 

Comunicare; 
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ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ALE PROIECTULUI  

PREZENTATE ÎN FOTOGRAFII  
 

Proiectul “Antreprenoriat Social pentru Persoane cu Dizabilităţi“ 



Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova                                    Raport anual de activitate 2013 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul „Promovarea angajării în cîmpul muncii şi intergrării sociale a 

persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Republica Moldova” 

 

Beneficiari:  
persoanele cu 

dizabilităţi locomotorii 

din RM, angajatori, 

reprezentanții APL și 

APC.  

 

Locaţie: întreg 

teritoriul țării 

 

Durata proiectului: 

01 ianuarie 2012 – 31 

decembrie 2013 

 

Scopul proiectului 

este de a oferi suport și 

de a promova angajarea 

în cîmpul muncii şi 

interarea socială a 

persoanelor cu 

dizabilităţi locomotorii 

din Republica Moldova. 

 

Finanţator: 
SOIR Moldova 

Activităţi 2013 

 
 Crearea unui serviciu de suport 

pentru cel puţin 20 de tineri cu 

dizabilităţi în înscrierea la studii 

profesionale şi / sau încadrarea 

în câmpul muncii. Au fost 

organizate următoare activităţi: 

o vizită de studiu, crearea 

serviciului suport pentru tineri 

cu dizabilităţi, lansarea paginii 

web ,,Angajare”, crearea unui 

parteneriat cu ANOFM. 

 Motivarea şi formarea 

deprinderilor socio-profesionale 

a 35 de tineri cu dizabilităţi 

fizice prin accesul la studii şi 

motivarea pentru angajarea în 

câmpul muncii. Au fost 

planificate 5 traininguri.  

 Promovarea dreptului la muncă 

a pesoanelor cu dizabilităţi prin 

sensibilizarea opiniei publice şi 

a factorilor de decizie prin 

organizarea activităţilor: Sondaj 

de opinie; Organizarea unui 

Târg; Editarea unui calendar cu 

tematica angajării; Participarea 

la un Talk-Show şi Organizarea 

Festivalului de Film. 

Rezultate 2013 
 Serviciu suport pentru tineri cu 

dizabilităţi nou creat şi promovat,  
 A fost elaborat un compartiment 

,,Angajare,, pe pagina web a AMM 

(www.motivatie.md)  

 Colaborare reuşită cu ANOFM, care 

constă în soluționarea cazurilor de 

angajare a tinerilor cu dizabilități și 

participare la Târgul Profesiilor şi 

Meseriilor; 
 42 de beneficiari au participat la 6 

traininguri. Din ei au fost motivaţi: 15 

beneficiari să-şi continuie studiile / sau să 

se angajeze; 13 tineri să-şi dezvolte o 

afacere la domiciliu; 9 tineri să-şi găsească 

un loc de muncă; 5 tineri să dezvolte 

abilităţi de viaţă şi să continuie studiile sau 

să se angajeze; 

 3 însoţitori implicaţi şi informaţi pentru 

oferirea de suport tinerilor cu dizabilităţi. 

 68 de respondenţi (reprezentanți ai 

angajatorilor) au participanţi la sondaj. 

 Participarea la Târgul de Cariere 

(reprezentat de SRL Kintaly). 

 100 de calendare de promovare în 

domeniul angajării publicate şi 

distribuite. 

 AMM a apărut în 65 de publicaţii 

(articole, reportaje, comunicate) – în 14 

publicaţii s-a pus în discuţie promovarea şi 

angajarea persoanelor cu dizabilităţi.  

 

Opinii ale beneficiarilor implicați în proiect:  
 

- “Am participat la trainingul de antreprenoriat. Am învățat cum se poate organiza o afacere mică. Vreau 

să fac ceva ca să pot să mă întrețin, eu și familia mea. Este important că am învățat ce înseamnă o afacere și 

cum să o gestionez. Acum că știu cum să desfășor ideea, voi căuta și resurse ca s-o implementez”. 

- “Pînă acum am stat mai mult acasă. Am fost invitat să particip la un seminar la Vadul lui Vodă la 

Motivație. Nu știam că pot să lucrez, macar că vroiam demult acest lucru. Cu ajutorul Motivație sper să 

găsesc o instruire unde să învăț o profesie. Am căpătat încredere în forțele proprii. Plec acasă cu noi 

speranțe.” 

 

http://www.motivatie.md/
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ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ALE PROIECTULUI  

PREZENTATE ÎN FOTOGRAFII  

Proiectul „Promovarea angajării în cîmpul muncii şi intergrării sociale a 

persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Republica Moldova” 
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Proiectul “Monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități  

în Republica Moldova 

 

Beneficiari:  
 persoanele cu 

dizabilităţi din RM  
 

Locaţie: 
 întreg teritoriul țării 

 

Durata proiectului: 

septembrie 2012 –

septembrie 2013 

 

Scopul proiectului 

este de a monitoriza 

drepturile persoanelor 

cu dizabilități din 

Republica Moldova. 

 
 

Finanțator: UE prin 

programul EIDHR 

 

Partener – COD Serbia 

– Center for society 

orientation- COD 

 

Impresii vizita în Serbia 
Am descoperit multe lucruri interesante şi utile în Serbia, care la noi în ţară se pot pune în practică, deoarece 

există legislaţia necesară pentru a putea fi spijinite persoanele cu dizabilități. Este important faptul că au fost 

vizitate atît instituții de stat cît și organizații non-guvernamentale, permințînd formarea unei imagini de 

ansamblu asupra realizării protecției sociale a persoanelor cu dizabilități în Serbia. Prezentarea legislației, a 

mecanismelor de implementare a acesteia, îmbinată cu vizitarea/ prezentarea directă a serviciilor prestate în 

acest domeniu au permis înțelegerea modului de funcționare a protecției sociale a persoanelor cu dizabilități.” 
 

Impresii training 
“Am participat la primul training, am făcut monitorizări, acum am participat la al doilea training. Am învățat 

cum să facem Raportul pe încălcarea drepturilor noastre. Este important că am învățat aceste lucruri, ele ne vor 

ajuta să vorbim cu cei responsabili și să căutăm soluții”. 

 

Activităţi 2013 

 
 Activităţi de pregătire. 

 Trainingul pentru monitorizarea 

respectării drepturilor persoanelor 

cu dizabilităţi din Republica 

Moldova. 

 Interviuri de monitorizare a 

experienţei individuale au fost 

realizate de către 26 de persoane 

cu dizabilităţi în calitate de 

monitori. Activitatea monitorilor 

a fost supervizată de către 4 

coordonatori. 

 Analiza datelor obținute din 

experiețele personale și scrierea 

raportului. Raportul este în proces 

de elaborare. 

 Monitorizarea sistemică şi 

întocmirea raportului. 

Monitorizarea sistemică a inclus 

analiza tuturor actelor legislative 

relevante pentru domeniul de 

dizabilitate în Republica Moldova 

 Monitorizarea mass-media şi a 

atitudinii sociale a presupus 

examinarea modului în care mass-

media (tipărite şi electronice) în 

Republica Moldova abordează 

problemele persoanelor cu 

dizabilităţi. Raportul este în 

proces de elaborare. 

Rezultate 2013 
 Peste 169 de interviuri de monitorizare 

au fost realizate dintre care 149 de interviuri 

au fost validate şi transcrise în format Word. 

 Concluzii privind monitorizarea 

sistemică: 

- cadrul normativ al Republicii Moldova, 

asigură, cel puțin la nivel teoretic, 

beneficierea deplină de către persoanele cu 

dizabilități de toate drepturile fundamentale 

ale omului; 

- persoanele cu dizabilități încă mai sunt 

discriminate, în special în domeniile 

educației, sănătății și muncii, care au un 

impact negativ asupra standardului de viață 

și le reduce din autonomia și abilitatea de a 

participa pe deplin în calitate de membri ai 

comunității. 

- alte concluzii și recomandări detaliate se 

găsesc în raportul integru pe Monitorizarea 

sistemică. 

 A fost organizată o vizită de studiu a 

echipei de implementare a proiectului în 

Serbia, la COD - Center for society 

orientation, partener de proiect, privind 

preluarea experinței pozitive în domeniul 

promovării respectării și monitorizării 

drepturilor persoanelor cu dizabilități. 

 În luna noiembrie 30 persoane (echipa de 

implementare inclusiv monitorii) au 

participat la un atelier cu privire la elaborarea 

și utilizarea raportului holistic pentru a 

realiza schimbările sociale în domeniul 

protecției drepturilor persoanelor cu 

dizabilități.  
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ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ALE PROIECTULUI  

PREZENTATE ÎN FOTOGRAFII  

Proiectul „Monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități  

în Republica Moldova” 
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Proiectul „Liber în acțiune” 

Beneficiari: 

 
 persoanele cu dizabilităţi 

şi reprezentanţii grupului 

cu mobilitate redusă 

(mamele cu copii mici, 

persoanele în etate, 

persoanele cu dizabilităţi 

temporare, etc.). 

 

Locaţie: or. Chişinău 

 

Durata proiectului:” 

septembrie 2011 – 5 

decembrie 2012, cu 

extindere 2013 
 

Scopul proiectului este de 

a diminua fenomenul de 

discriminare a persoanelor 

cu dizabilităţi locomotorii 

prin facilitarea / 

îmbunătăţirea accesului 

fizic la infrastructura 

socială. 

 

Finanțator: Fundaţia 

Soros-Moldova 

Activităţi 2013 
 

 Elaborarea și editarea broşurii 

"Accesibilitate pentru toţi" 

care să prezinte informaţii 

necesare - persoanelor cu 

dizabilităţi sau 

reprezentanţilor acestora, altor 

persoane ce fac parte din 

grupul de persoane cu 

mobilitate redusă – pentru 

crearea condiţiilor de 

accesibilitate. 

 Organizarea Conferinței de 

presă de totalizare a 

proiectului. din cadrul 

Programul Egalitate și 

Participare civică, runda I, 

„Liber în acțiune”. 

 

 

Rezultate 2013 

 În broșură sunt prezentate 

informații privitor la necesitatea de 

creare a condițiilor de 

accesibilitate, extrase din diferite 

documente legislative, exemple 

simple ce permit a avea o viziună 

mai clară asupra cum arată – 

accesibilitatea. 

 La finele broșurii sunt indicate 

sursele informative care vor 

permite persoanelor interesate să 

cuprindă mai multă informație 

necesară. 

 A fost editată în volum de 600 

de ex.: 500 de exemplare au fost 

plătite și 100 au fost tipărite de 

către compania respectivă în 

calitate de donație.  

 În cadrul Agenției de presă 
Noutăți Moldova, a fost 
prezentată broșura 
"Accesibilitate pentru toți și , 
Harta electronică Accesibilitate. 
Evenimentul mediatizat se 
găsește pe următoarele linkuri: 

http://www.tv7.md/ro/news/majori

tatea-rampelor-de-acces-pentru-

persoanele-cu-dizabilitati-sunt-

impracticabile-21957.html 

http://www.newsmoldova.ru/societ

y/20130404/193320829.html 

Opinie beneficiari implicați în proiect:  
 

- “Am primit broșura “Acces pentru toți” de la Asociația MOTIVAȚIE. Pentru mine a fost 

foarte importantă informația din broșura, acum stiu ce legi sunt pentru a cere de la stăpînii 

magazinelor sau farmaciilor să facă rampe pe care să le pot folosi și eu”. 

- “Înainte cînd trebuia să mă duc la policlinică sau spital, sau în altă parte, nu știam dacă 

acolo este pandus special pe care sa pot merge cu căruciorul meu. Acum cînd Motivație a făcut 

Harta cred că îmi va fi mult mai ușor să știu din timp dacă locul cela este accesibil, și dacă voi 

avea nevoie de ajutor. Trebuie încă de făcut Harta transportului accesibil cu orarul de deplasare. 

Așa o să știu cînd și unde pot să merg și la ce oră ca să nu stau la oprire. 

 

http://www.tv7.md/ro/news/majoritatea-rampelor-de-acces-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-sunt-impracticabile-21957.html
http://www.tv7.md/ro/news/majoritatea-rampelor-de-acces-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-sunt-impracticabile-21957.html
http://www.tv7.md/ro/news/majoritatea-rampelor-de-acces-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-sunt-impracticabile-21957.html
http://www.tv7.md/ro/news/majoritatea-rampelor-de-acces-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-sunt-impracticabile-21957.html
http://www.newsmoldova.ru/society/20130404/193320829.html
http://www.newsmoldova.ru/society/20130404/193320829.html
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ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ALE PROIECTULUI  

PREZENTATE ÎN FOTOGRAFII  

Proiectul „Liber în acțiune” 
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Proiectul „Acces pentru toţi” 

Beneficiari: 

 
 persoanele cu dizabilităţi 

şi reprezentanţii grupului 

cu mobilitate redusă 

(mamele cu copii mici, 

persoanele în etate, 

persoanele cu dizabilităţi 

temporare, etc.). 

 

Locaţie: or. Chişinău 

 

Durata proiectului: 01 

octombrie 2013 – 30 

septembrie 2014 
 

Scopul proiectului este de 

a diminua fenomenul de 

discriminare a persoanelor 

cu dizabilităţi locomotorii 

prin facilitarea / 

îmbunătăţirea accesului 

fizic la infrastructura 

socială. 

 

Finanțator: Fundaţia 

Soros-Moldova 

Activităţi 2013 
 

 Identificarea liderului de 

grup de iniţiativă din or. 

Cahul 

 Instruirea liderilor 

grupurilor de iniţiativă 

regionale Cahul, Hînceşti, 

Edineţ a grupului de 

voluntari din or. Chişinău. 

 Instruirea membrilor 

grupului de voluntari din 

or. Chişinău. 

 Menţinerea legăturii cu 

liderii de grupuri de 

iniţiativă şi voluntari. 

  Instruirea 

administratorului Hărţii 

Accesibilitate şi 

perfecţionarea ei. 

Rezultate 2013 
 

 A fost identificată şi contactată o 

beneficiară a centrului de zi „AZI” 

pentru funcţia de coordonator de grup 

din or. Cahul. 

 A fost identificat expertul în 

Liderism pentru instruirea liderilor de 

grup. 

 Liderii de grup au fost instruiţi să 

coordoneze eficient echipele de 

voluntari locali şi să organizeze acţiuni 

de sensibilizare cu privire la 

necesitatea adaptării infrastructurii 

conform necesităţilor persoanelor cu 

dizailităţi.  

 Voluntarii au fost instruiți în 

domeniul comunicării și advocacy, 
revendecării dreptului la liber acces 

pentru persoane cu dizabilități și în 

domeniul sensibilizării opiniei publice 

cu privire la aceste probleme. 

 Reprezentantul Companiei 

TRIMETRICA a instruit 

administratorul Hărții Accesibilitate în 

domeniul utilizării platformei ArcGIS 

Online pentru crearea şi partajarea 

hărţilor online și în aplicarea 

instrumentelor performante în 

perfectarea și îmbunătățirea unei hărți 

on line permanent.  

Opinii ale beneficiarilor implicați în proiect: 
 

- “Sunt bucuros că am participat la instruire, sper că voi deveni un lider bun al grupului 

meu din raion. Sunt multe probleme, de multe ori nu pot ajunge la medic sau la bancă dacă nu 

am un însoțitor. Nu știam la cine să mă adresez ca să fie făcute rampele cu unghiul cuvenit. 

Acum știu că aceste probleme trebuie arătate, știu că trebuie să lucrez în echipă. Cred că 

trebuie să învăț încă multe lucruri.” 

- “Demult vroiam să fac ceva bun pentru noi toți. De multe ori oamenii cred că noi, cei în 

cărucior suntem diferiți, dar nu este așa. Noi toți împreună trebuie să schimbăm atitudinea. 

Acum știu că ca să fii voluntar trebuie să te implici, și să implici și pe cei cunoscuți și nu 

numai. Împreună suntem o forță.” 
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ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ALE PROIECTULUI  

PREZENTATE ÎN FOTOGRAFII  

Proiectul „Acces pentru toţi” 
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ACTIVITĂŢI EXTRA PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivalul de Film “Filmul fără bariere”  

Ediția a IV 2013 
 

 

Beneficiari:  
 Membrii societăţii 

Republicii Moldova. 

 

Locaţie: 
Cinematograful 

“Gaudeamus”,  

or. Chişinău 

 

Durata activităţii: 
septembrie - noiembrie 

2013 
 

Scopul activităţii 
este de a informa şi 

sensibiliza publicul larg 

vizavi de problemele cu 

care se confruntă 

persoanele cu 

dizabilități şi căile de 

soluționare ale acestora. 
 

Finanțator&Partener:  

Festivalul a fost 

organizat de Asociația 

“MOTIVAȚIE” din 

Moldova cu sprijinul 

Hilsferk Austria, 

BioCountry și 
Cafeneaua ForYou. 

 

 

Activităţi 2013  

 Şedințe de planificare, 

identificare a invitaţilor, 

distribuire a 

responsasabilităţilor etc. 

 Şedințe de vizionare a filmelor, 

pentru selectarea celor mai 

representative filme. 

 A fost elaborate şi tipărite 

programul Festivalului, 

comunicatul de presă, invitaţiile 

oficiale, anchetele de evaluare 

şi posterul de informare a 

evenimentului.  

 Filmele selectate au prezentat 

cazuri de încadrare în cîmpul 

muncii, viață independentă, 

acces la servicii, sport pentru 

persoane cu dizabilităţi şi 

istorioare din viaţa persoanelor. 

 Invitaţiile oficiale şi posterele 

de informare au fost distribuite 

la instituţiile superioare de 

învăţămînt, ministere, direcţii 

de asistenţă socială, preturi etc. 

 La data de 29 noiembrie a fost 

organizat transportul pentru 

circa 30 de persoane cu 

dizabilități (în special 

utilizatorii de scaun rulant).  

Rezultate 2013 
 Pentru promovarea evenimentului 

au fost distribuite cca 50 de 

invitații, au fost plasate pe 

panourile de informare a diferitor 

instituții cca 50 de postere 

informative şi a fost expediat 

Comunicatul de presă la cca 30 de 

agenții mass-media.  

 În total la Festivalul de film au 

participat peste 350 de spectatori. 

 25 de filme, filmulețe, spoturi video 

și emisiuni TV au fost demonstrate 

cu tematici ce au prezentat cazuri 

din viața reală a persoanelor cu 

dizabilități. 

 În urma analizei anchetelor de 

evaluare s-a constatat că 

majoritatea spectatorilor au fost 

impresionați de filmele vizionate şi 

au apreciat accentul pus pe 

promovarea abilităților persoanelor 

cu dizabilități şi mai puțin a 

aspectelor de jale şi milă. 

 S-a propus de a derula filme 

prezentate la posturile naționale de 

televiziune 

 La festival au fost prezenți 

reprezentanții mass-media de la 

posturile: Radio-Moldova și Jurnal 

TV. 

Impresii Festival de Film 

“E clar că filmele despre persoanele cu disabilităţi prezintă un interes mai sporit pentru persoanele cu 

disabilităţi, însă cred că ele ar putea avea o rezonanţă publică mai mare dacă ar fi mai bine promovate în 

societate. Ar fi bine de atras la festival mai multe persoane fără dificienţe, ca să vadă şi ei aceste exemple 

frumoase, cu adevărat motivante din viaţa persoanelor cu disabilităţi, ce demonstrează prin propriul exemplu 

că viaţa merită trăită necătînd la greutăţi. Cum spunea unul dintre eroii filmelor prezentate la festival „Cu cît 

mai mare e provocarea, cu atît e mai dulce gustul victoriei.”Filmul  

“Filmele pe care am reuşit să le văd m-au emoţionat. Unele m-au lăsat cu lacrimi în ochi, altele m-au 

făcut să rîd din suflet, dar nici unul nu lasă loc pentru indiferenţă. Regret numai faptul că nu am reuşit să le 

văd pe toate, fiindcă proiecţia lor a avut loc într-o zi de lucru.” 
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ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ALE FESTIVALULUI “FILMUL 
FĂRĂ BARIERE”, EDIȚIA A IV, 2013 

PREZENTATE ÎN FOTOGRAFII  
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Campania de prevenire a abuzului față de copil 

“Protejează-mi copilăria” 
 

Beneficiari:  
 persoane cu 

dizabilităţi. 

 

Locaţie:  
or. Chişinău 

 

Durata activităţii: 
august –noiembrie 2013 
 

Scopul activităţii 
A fost de a angaja un 

grup de persoane cu 

dizabilităţi pentru a 

capsa 710.000 flyere 

informative la facturile 

de energie electrică. 
 

Finanțator&Partener: 

Campania de prevenire a 

abuzului faţă de copil 

“Protejează-mi 

copilăria” a fost 

organizată și finanțată 

de Unicef Moldova şi 

Gas Natural Fenosa.  

 

 

Activităţi 2013 

 Selectarea şi pregătirea tinerilor 

care ar putea realiza cu success 

serviciile de capsator a 

materialelor informative. 

 A fost întocmit un contract de 

prestări servicii care a fost 

analizat de un jurist. 
 Angajarea tinerilor şi acordarea 

suportului la locul de muncă, 

monitorizarea permanentă a 

tinerilor. 

 Contactarea mai multe 

companii de taxi pentru 

transportarea tinerilor în scaun 

rulant domiciliu – serviciu. 

 Organizarea prînzului cald 

pentru grupul de tineri, 

deoarece nu toţi tinerii îşi pot 

permite să achite alimentarea, 

iar uneori ziua de lucru a durat 

şi peste 6 ore.   

 Identificarea unui coordonator 

de grup, acesta pe lînga funcţia 

de coordonare urma să mai 

realizeze împachetarea zilnică a 

facturilor. 

 Pregătirea personalului Union 

Fenosa pentru acceptarea 

tinerilor cu dizabilităţi la 

procesul de lucru. 

Rezultate 2013 
 8 persoane cu dizabilități selectate 

pregătite și angajate. 

 Tinerii selectaţi pentru angajare au 

semnat un contract de prestări 

servicii.  

 710.000 flyere informative capsate 

la facturile de energie electrică. 

 Suport oferit grupului de tineri pe 

parcursul a 3 luni de zile din partea 

consultanţilor în angajare asistată în 

soluţionarea diferitor dificultăţi şi 

monitorizarea permanentă a 

tinerilor la locul de muncă. 

 Cu scopul de a asigura şanse egale 

de a ajunge zilnic la serviciu pentru 

tinerii ce utilizează un scaun rulant 

a fost contractată compania 

“Davilar Trans” SRL: serviciul de 

taxi 14448. 
 Conform contractului tinerii au 

beneficiat de prînzuri calde la 

pachet în fiecare zi de lucru timp de 

o lună. 
 Prin intermediul Festivalului de 

Film ”Filmul fără bariere”, 

organizat în data de 29 noiembrie, 

s-a reuşit înmânarea pentru fiecare 

tânăr a unei menţiuni de încurajare 

cu privire la prima experienţă de 

angajare în cîmpul muncii. 

 

Opinie beneficiari implicați în proiect:  
 

- “Prețuiesc foarte mult această ocazie de a mă afirma profesional” relatează Nadejda 

Banari, o tînără utilizatoare de scaun rulant. ”Întotdeauna mi-am dorit să muncesc ca să am 

posibilitatea de a cîstiga un salariu printr-o muncă decentă. Însă cu siguranță nu mi-am 

imaginat vreodată că voi putea lucra alături de o echipa atît de mare precum este aici și într-un 

colectiv atît de plăcut.” 

- “Atunci – relatează acesta – am obținut încrederea că voi depăși greutățile și că-mi voi 

găsi un loc de muncă. După mai multe tentative de a mă angaja am rămas să lucrez alături de 

specialiștii AMM pentru a susține și alți tineri ca mine să-și formeze deprinderi de muncă și 

pentru a demonstra că persoanele cu dizabilități la fel pot fi angajați de încredere, apți de a 

realiza sarcinile delegate”. 

 



Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova                                    Raport anual de activitate 2013 19 

  

 

 

 

 

 

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ALE CAMPANIEI 

DE PREVENIRE A ABUZULUI FAȚĂ DE COPIL 

PREZENTATE ÎN FOTOGRAFII  
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”Voluntariat pentru tine”, acțiune desfășurată de către 

Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, cu ocazia SNV 2013 

Beneficiari:  
 Membrii societăţii. 

 

Locaţie:  
or. Chişinău,  

or. Hîncești,  

r-nul Hîncești 

 

Durata activităţii:  
27 -31 mai 2013 
 

Scopul activităţii 
 este de a sensibiliza 

membrii societății cu 

privire la 

inaccesibilitatea 

infrastructurii pentru 

persoanele cu 

dizabilităţi, în special 

utilizatorii de scaune cu 

rotile. 
 

Finanțator&Partener: 

acţiunea a fost 

desfăşurată de Asociaţia 

“MOTIVAȚIE” din 

Moldova în cadrul SNV 

2013 (Săptămînii 

Naţionale a 

Voluntariatului). 

 

 

Activităţi 2013  
 În actiunea SNV 2013 

„Voluntariat pentru tine” s-au 

implicat 24 voluntari, evaluînd 

accesul a 553 cladiri de menire 

sociala pe 5 artere principale ale 

mun. Chişinău. 

 S-au alăturat și tineri cu 

dizabilități fizice, beneficiari ai 

Asociației și studenți interesați 

de acțiunea desfășurată. Astfel, 

în fiecare zi, a activat cite o 

echipaîintr-un sector, acestei 

echipe i s-a putut alătura orice 

doritor prin contactarea  

coordonatorului de grup –

specialist al Asociaţiei, și a se 

prezenta la ora şi locul stabilit. 

 Evenimentul a fost mediatizat 

de mai multe companii media. 

Rezultate 2013 

 În urma evaluărilor s-a constatat că: 

24 obiecte au rampe adaptate; 36 obiecte 

rampe accesibile (parţial adaptate); 34 

obiecte au rampe inaccesibile; 49 obiecte 

au rampe din şine metalice; 485 obiecte 

nu dispun de rampe (scări, şine metalice, 

intrare la subsol etc.); 40 obiecte au 

intrare la nivelul solului; 14 obiecte au 

intrare la subsol  

 Implicarea societății a fost una redusă, 

constînd doar în fotografierea clădirii 

accesibile sau inaccesibile și expedierea 

informației pe e-mail-ul special creat în 

acest scop sau postarea pozei pe grupul 

de pe Facebook. 

 A fost mai mare interesul presei, care a 

criticat autoritățile publice cu privire la 

faptul că nu se respectă standardele în 

construcții, iar orașul este inaccesibil 

pentru persoanele cu dizabilități și 

persoanele din grupul de mobilitate 

redusă. 
 Linkuri:http://yam.md/ro/story/134737

5;  verificam-accesibilitatea-rampelor-

89167/;http://www.trm.md/ro/social/chisi

naul-necesita-o-infrastructura-adaptata-

persoanelor-cu-mobilitate-scazuta/; 

http://www.timpul.md/articol/chisinaul-

nu-respecta-drepturile-persoanelor-cu-

dizabilitai-fizice-44145.html  

http://www.europalibera.org/content/artic

le/24999933.html. 

 

Impresii SNV 
 

„Acesta actiune demonstreaza odata in plus cit de nepregatita este societatea noastra 

pentru a include persoanele cu dizabilitati. Necesitatile de baza ale persoanei sunt negate cind 

acesta la iesirea din casa nu poate cobori scarile sau nu poate beneficia de serviciile sociale, la 

care ar trebui sa aiba acces nelimitat.” 

 

http://yam.md/ro/story/1347375
http://yam.md/ro/story/1347375
http://www.jurnaltv.md/ro/news/verificam-accesibilitatea-rampelor-7889167/
http://www.jurnaltv.md/ro/news/verificam-accesibilitatea-rampelor-7889167/
http://www.trm.md/ro/social/chisinaul-necesita-o-infrastructura-adaptata-persoanelor-cu-mobilitate-scazuta/
http://www.trm.md/ro/social/chisinaul-necesita-o-infrastructura-adaptata-persoanelor-cu-mobilitate-scazuta/
http://www.trm.md/ro/social/chisinaul-necesita-o-infrastructura-adaptata-persoanelor-cu-mobilitate-scazuta/
http://www.timpul.md/articol/chisinaul-nu-respecta-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitai-fizice-44145.html
http://www.timpul.md/articol/chisinaul-nu-respecta-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitai-fizice-44145.html
http://www.timpul.md/articol/chisinaul-nu-respecta-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitai-fizice-44145.html
http://www.europalibera.org/content/article/24999933.html
http://www.europalibera.org/content/article/24999933.html
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ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ALE ACȚIUNII 
“VOLUNTARIAT PENTRU TINE”, SNV 2013 

PREZENTATE ÎN FOTOGRAFII 
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PROMOVARE: PUBLICAŢII ŞI MASS-MEDIA DESPRE NOI  

 

Nr. 

 

Linkul 

 
Denumirea proiectului, 
finanţator / activităţii 

 

Luna 
anului 

1. http://www.youtube.com/watch?v=EtaPpOn-

86c&feature=youtu.be  

 

Monitorizarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități 
în Republica Moldova,UE 

prin programul EIDHR 

Ianuarie  

2. https://www.facebook.com/notes/asociatia-

motivatie-din-moldova/vizită-de-studiu-la-

fundația-motivation-romania-în-domeniul-

angajării-în-cîmpul-/561650247186450 

     

Promovarea angajării în 

cîmpul muncii şi intergrării 

sociale a persoanelor cu 

dizabilităţi locomotorii din 

Republica Moldova, SOIR 

Moldova 

Ianuarie 

3. http://anofm.md/news/2012/05/29  

 

Promovarea angajării în 

cîmpul muncii şi intergrării 

sociale a persoanelor cu 

dizabilităţi locomotorii din 

Republica Moldova, SOIR 

Moldova 

Februarie 

4. http://www.europalibera.org/content/article/24915

817.html?nocache=1  

Participarea persoanelor cu 

dizabilităţi, reprezentanţi ai 

Asociaţiei „Motivaţie” 

Februarie  

5. http://www.jurnaltv.md/#via-a-merge-mai-departe-

23-martie-7848728 

 

Participarea persoanelor cu 

dizabilităţi, reprezentanţi ai 

Asociaţiei „Motivaţie” 

Martie  

6. http://www.youtube.com/watch?v=b-I7r5cHEZg 

 
Liber în acțiune, Fundaţia 
Soros-Moldova 

Martie  

7. http://www.tv7.md/ro/news/majoritatea-rampelor-

de-acces-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-sunt-

impracticabile-21957.html  

Liber în acțiune, Fundaţia 
Soros-Moldova 

Aprilie  

8. http://www.europalibera.org/content/article/24947

249.html 

 

Promovarea angajării în 

cîmpul muncii şi intergrării 

sociale a persoanelor cu 

dizabilităţi locomotorii din 

Republica Moldova, SOIR 

Moldova 

Aprilie  

9. http://ctc-tv.md/video/view/id/3275.html 

 

Promovarea angajării în 

cîmpul muncii şi intergrării 

sociale a persoanelor cu 

dizabilităţi locomotorii din 

Republica Moldova, SOIR 

Moldova 

Aprilie  

10.  http://www.youtube.com/watch?v=b-I7r5cHEZg 

 

Participarea persoanelor cu 

dizabilităţi, reprezentanţi ai 

Asociaţiei „Motivaţie” 

Aprilie  

11.  http://www.ipn.md/ro/societate/53395 

 

Monitorizarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități 
în Republica Moldova,UE 

Aprilie  

http://www.youtube.com/watch?v=EtaPpOn-86c&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=EtaPpOn-86c&feature=youtu.be
http://anofm.md/news/2012/05/29
http://www.europalibera.org/content/article/24915817.html?nocache=1
http://www.europalibera.org/content/article/24915817.html?nocache=1
http://www.jurnaltv.md/#via-a-merge-mai-departe-23-martie-7848728
http://www.jurnaltv.md/#via-a-merge-mai-departe-23-martie-7848728
http://www.youtube.com/watch?v=b-I7r5cHEZg
http://www.tv7.md/ro/news/majoritatea-rampelor-de-acces-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-sunt-impracticabile-21957.html
http://www.tv7.md/ro/news/majoritatea-rampelor-de-acces-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-sunt-impracticabile-21957.html
http://www.tv7.md/ro/news/majoritatea-rampelor-de-acces-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-sunt-impracticabile-21957.html
http://www.europalibera.org/content/article/24947249.html
http://www.europalibera.org/content/article/24947249.html
http://ctc-tv.md/video/view/id/3275.html
http://www.youtube.com/watch?v=b-I7r5cHEZg
http://www.ipn.md/ro/societate/53395
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prin programul EIDHR 

12.  http://www.jurnaltv.md/#avem-rampe-dar-fara-

folos-7859907 

 

Liber în acțiune, Fundaţia 
Soros-Moldova 

Aprilie  

 

13.  http://www.jurnaltv.md/ro/search/?cx=003352430

233257560520%3Aq-

pf040fjnc&cof=FORID%3A11&ie=UTF-

8&q=.desteptarea+17+aprilie&siteurl=www.jurnal

tv.md%2F&ref=&ss=14838j13593822j48&sa.x=0

&sa.y=0#avem-rampe-dar-degeaba-7864667 

 

Liber în acțiune, Fundaţia 
Soros-Moldova 

aprilie 

14.  http://youtu.be/74G5aByvMOE 

 
Liber în acțiune, Fundaţia 
Soros-Moldova 

Aprilie  

 

15.  http://curaj.tv/no-comment/ascensor-improvizat-

pentru-acces-la-etaj-cu-caruciorul/ 

 

Liber în acțiune, Fundaţia 
Soros-Moldova 

Mai  

16.  http://ctc-tv.md/video/view/id/3351.html 

 
Liber în acțiune, Fundaţia 
Soros-Moldova 

Mai  

17.  http://www.europalibera.org/content/article/24999

933.html 

 

”Voluntariat pentru tine”, 

acțiune desfășurată de 

către Asociația 

„Motivaţie”, SNV 2013 

Mai 

18.  http://www.timpul.md/articol/chisinaul-nu-

respecta-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitai-

fizice-44145.html 

 

”Voluntariat pentru tine”, 

acțiune desfășurată de 

către Asociația 

„Motivaţie”, SNV 2013 

Mai 

19.  http://www.jurnaltv.md/#verificam-accesibilitatea-

rampelor-7889167 

 

”Voluntariat pentru tine”, 

acțiune desfășurată de 

către Asociația 

„Motivaţie”, SNV 2013 

Mai 

20.  http://www.trm.md/ro/social/chisinaul-necesita-o-

infrastructura-adaptata-persoanelor-cu-mobilitate-

scazuta/  

 

”Voluntariat pentru tine”, 

acțiune desfășurată de 

către Asociația 

„Motivaţie”, SNV 2013 

Mai 

21.  http://yam.md/ro/story/1347375  ”Voluntariat pentru tine”, 

acțiune desfășurată de 

către Asociația 

„Motivaţie”, SNV 2013 

Mai 

 

22.  http://adevarul.ro/moldova/social/1000-joburi-fost-

puse-bataie-targul-locurilor-munca-tineret-artico-

1_51a76626c7b855ff563fb55b/index.html 

 

Promovarea angajării în 

cîmpul muncii şi intergrării 

sociale a persoanelor cu 

dizabilităţi locomotorii din 

Republica Moldova, SOIR 

Moldova 

Mai  

 

23.  http://www.jurnaltv.md/#persoanele-cu-

dizabilitati-7910271 

 

Promovarea angajării în 

cîmpul muncii şi intergrării 

sociale a persoanelor cu 

dizabilităţi locomotorii din 

Republica Moldova, SOIR 

Moldova 

Iulie  

http://www.jurnaltv.md/#avem-rampe-dar-fara-folos-7859907
http://www.jurnaltv.md/#avem-rampe-dar-fara-folos-7859907
http://www.jurnaltv.md/ro/search/?cx=003352430233257560520%3Aq-pf040fjnc&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=.desteptarea+17+aprilie&siteurl=www.jurnaltv.md%2F&ref=&ss=14838j13593822j48&sa.x=0&sa.y=0#avem-rampe-dar-degeaba-7864667
http://www.jurnaltv.md/ro/search/?cx=003352430233257560520%3Aq-pf040fjnc&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=.desteptarea+17+aprilie&siteurl=www.jurnaltv.md%2F&ref=&ss=14838j13593822j48&sa.x=0&sa.y=0#avem-rampe-dar-degeaba-7864667
http://www.jurnaltv.md/ro/search/?cx=003352430233257560520%3Aq-pf040fjnc&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=.desteptarea+17+aprilie&siteurl=www.jurnaltv.md%2F&ref=&ss=14838j13593822j48&sa.x=0&sa.y=0#avem-rampe-dar-degeaba-7864667
http://www.jurnaltv.md/ro/search/?cx=003352430233257560520%3Aq-pf040fjnc&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=.desteptarea+17+aprilie&siteurl=www.jurnaltv.md%2F&ref=&ss=14838j13593822j48&sa.x=0&sa.y=0#avem-rampe-dar-degeaba-7864667
http://www.jurnaltv.md/ro/search/?cx=003352430233257560520%3Aq-pf040fjnc&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=.desteptarea+17+aprilie&siteurl=www.jurnaltv.md%2F&ref=&ss=14838j13593822j48&sa.x=0&sa.y=0#avem-rampe-dar-degeaba-7864667
http://www.jurnaltv.md/ro/search/?cx=003352430233257560520%3Aq-pf040fjnc&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=.desteptarea+17+aprilie&siteurl=www.jurnaltv.md%2F&ref=&ss=14838j13593822j48&sa.x=0&sa.y=0#avem-rampe-dar-degeaba-7864667
http://youtu.be/74G5aByvMOE
http://curaj.tv/no-comment/ascensor-improvizat-pentru-acces-la-etaj-cu-caruciorul/
http://curaj.tv/no-comment/ascensor-improvizat-pentru-acces-la-etaj-cu-caruciorul/
http://ctc-tv.md/video/view/id/3351.html
http://www.europalibera.org/content/article/24999933.html
http://www.europalibera.org/content/article/24999933.html
http://www.timpul.md/articol/chisinaul-nu-respecta-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitai-fizice-44145.html
http://www.timpul.md/articol/chisinaul-nu-respecta-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitai-fizice-44145.html
http://www.timpul.md/articol/chisinaul-nu-respecta-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitai-fizice-44145.html
http://www.jurnaltv.md/#verificam-accesibilitatea-rampelor-7889167
http://www.jurnaltv.md/#verificam-accesibilitatea-rampelor-7889167
http://www.trm.md/ro/social/chisinaul-necesita-o-infrastructura-adaptata-persoanelor-cu-mobilitate-scazuta/
http://www.trm.md/ro/social/chisinaul-necesita-o-infrastructura-adaptata-persoanelor-cu-mobilitate-scazuta/
http://www.trm.md/ro/social/chisinaul-necesita-o-infrastructura-adaptata-persoanelor-cu-mobilitate-scazuta/
http://yam.md/ro/story/1347375
http://adevarul.ro/moldova/social/1000-joburi-fost-puse-bataie-targul-locurilor-munca-tineret-artico-1_51a76626c7b855ff563fb55b/index.html
http://adevarul.ro/moldova/social/1000-joburi-fost-puse-bataie-targul-locurilor-munca-tineret-artico-1_51a76626c7b855ff563fb55b/index.html
http://adevarul.ro/moldova/social/1000-joburi-fost-puse-bataie-targul-locurilor-munca-tineret-artico-1_51a76626c7b855ff563fb55b/index.html
http://www.jurnaltv.md/#persoanele-cu-dizabilitati-7910271
http://www.jurnaltv.md/#persoanele-cu-dizabilitati-7910271
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24.  http://www.allmoldova.com/ro/moldova-

news/1249076495.html 

 

Antreprenoriat Social 

pentru Persoane cu 

Dizabilităţi, USAID 

implementat de FHI 360 

Iulie  

25.  http://tv7.md/ro/news/in-moldova-se-pregate-te-o-

lege-privind-antreprenoriatul-social-25142.html 

 

Antreprenoriat Social 

pentru Persoane cu 

Dizabilităţi, USAID 

implementat de FHI 360 

Iulie  

26.  http://trm.md/ro/buna-seara/buna-seara-emisiune-

din-27-septembrie-2013/ 

 

Participarea persoanelor cu 

dizabilităţi, reprezentanţi ai 

Asociaţiei „Motivaţie” 

Septembrie  

27.  http://tv7.md/ro/news/ludmila-iachim-a-ocupat-

locul-iii-la-un-concurs-international-de-frumusete-

pentru-persoanele-cu-dizabilitati-28572.html 

 

Participarea persoanelor cu 

dizabilităţi, reprezentanţi ai 

Asociaţiei „Motivaţie” 

Octombrie  

28.  http://www.jurnaltv.md/#blonda-care-i-a-cucerit-

pe-ucraineni-7968233 

 

Participarea persoanelor cu 

dizabilităţi, reprezentanţi ai 

Asociaţiei „Motivaţie” 

Octombrie 

29.  http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=

2695&t=%2FServiciul-de-

presa%2FNoutati%2FProblema-accesului-

persoanelor-cu-dizabilitati-in-edificiile-cladirilor-

de-menire-sociala-a-fost-discutata-la-MDRC  

 

Liber în acțiune, Fundaţia 
Soros-Moldova 

Noiembrie  

30.  http://www.publika.md/reprezentantii-institutiilor-

publice-vor-fi-sanctionati--afla-

motivul_1658871.html 

 

Liber în acțiune, Fundaţia 
Soros-Moldova 

Noiembrie  

31.  http://www.trm.md/ro/social/blocurile-de-locuit-

din-capitala-ar-putea-fi-dotate-cu-rampe-de-acces/ 

 

Liber în acțiune, Fundaţia 
Soros-Moldova 

Noiembrie 

32.  http://www.tv7.md/ro/news/institu-iile-cu-menire-

sociala-din-ara-vor-fi-dotate-obligatoriu-cu-rampe-

de-acces-28891.html 

 

Liber în acțiune, Fundaţia 
Soros-Moldova 

Noiembrie  

33.  http://www.civic.md/interviuri/22624-elena-ratoi-

persoanele-cu-dizabilitati-vor-sa-se-simta-

utile.html. 

 

Participarea persoanelor cu 

dizabilităţi, reprezentanţi ai 

Asociaţiei „Motivaţie” 

Noiembrie  

34.  http://www.europalibera.org/content/article/25164

701.html   

 

Liber în acțiune, Fundaţia 
Soros-Moldova 

Noiembrie  

35.  http://curaj.tv/reportaj/cultural/festivalul-filme-

fara-bariere-pe-marele-ecran-din-chisinau/ 

 

Festivalul de Film “Filmul 

fără bariere”, ediția a IV 

2013 

Noiembrie  

36.  http://ctc-tv.md/video/view/id/4098.html 

 

Festivalul de Film “Filmul 

fără bariere”, ediția a IV 

2013 

Noiembrie 

37.  http://botanvictoria.wordpress.com/2013/12/02/fest

ivalul-filmul-fara-bariere-editia-4-a/ 

 

Festivalul de Film “Filmul 

fără bariere”, ediția a IV 

2013 

Noiembrie 

38.  http://www.newsmoldova.ru/society/20131127/19

4728001.html 

Festivalul de Film “Filmul 

fără bariere”, ediția a IV 

Noiembrie  

http://www.allmoldova.com/ro/moldova-news/1249076495.html
http://www.allmoldova.com/ro/moldova-news/1249076495.html
http://tv7.md/ro/news/in-moldova-se-pregate-te-o-lege-privind-antreprenoriatul-social-25142.html
http://tv7.md/ro/news/in-moldova-se-pregate-te-o-lege-privind-antreprenoriatul-social-25142.html
http://trm.md/ro/buna-seara/buna-seara-emisiune-din-27-septembrie-2013/
http://trm.md/ro/buna-seara/buna-seara-emisiune-din-27-septembrie-2013/
http://tv7.md/ro/news/ludmila-iachim-a-ocupat-locul-iii-la-un-concurs-international-de-frumusete-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-28572.html
http://tv7.md/ro/news/ludmila-iachim-a-ocupat-locul-iii-la-un-concurs-international-de-frumusete-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-28572.html
http://tv7.md/ro/news/ludmila-iachim-a-ocupat-locul-iii-la-un-concurs-international-de-frumusete-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-28572.html
http://www.jurnaltv.md/#blonda-care-i-a-cucerit-pe-ucraineni-7968233
http://www.jurnaltv.md/#blonda-care-i-a-cucerit-pe-ucraineni-7968233
http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=2695&t=%2FServiciul-de-presa%2FNoutati%2FProblema-accesului-persoanelor-cu-dizabilitati-in-edificiile-cladirilor-de-menire-sociala-a-fost-discutata-la-MDRC
http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=2695&t=%2FServiciul-de-presa%2FNoutati%2FProblema-accesului-persoanelor-cu-dizabilitati-in-edificiile-cladirilor-de-menire-sociala-a-fost-discutata-la-MDRC
http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=2695&t=%2FServiciul-de-presa%2FNoutati%2FProblema-accesului-persoanelor-cu-dizabilitati-in-edificiile-cladirilor-de-menire-sociala-a-fost-discutata-la-MDRC
http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=2695&t=%2FServiciul-de-presa%2FNoutati%2FProblema-accesului-persoanelor-cu-dizabilitati-in-edificiile-cladirilor-de-menire-sociala-a-fost-discutata-la-MDRC
http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=2695&t=%2FServiciul-de-presa%2FNoutati%2FProblema-accesului-persoanelor-cu-dizabilitati-in-edificiile-cladirilor-de-menire-sociala-a-fost-discutata-la-MDRC
http://www.publika.md/reprezentantii-institutiilor-publice-vor-fi-sanctionati--afla-motivul_1658871.html
http://www.publika.md/reprezentantii-institutiilor-publice-vor-fi-sanctionati--afla-motivul_1658871.html
http://www.publika.md/reprezentantii-institutiilor-publice-vor-fi-sanctionati--afla-motivul_1658871.html
http://www.trm.md/ro/social/blocurile-de-locuit-din-capitala-ar-putea-fi-dotate-cu-rampe-de-acces/
http://www.trm.md/ro/social/blocurile-de-locuit-din-capitala-ar-putea-fi-dotate-cu-rampe-de-acces/
http://www.tv7.md/ro/news/institu-iile-cu-menire-sociala-din-ara-vor-fi-dotate-obligatoriu-cu-rampe-de-acces-28891.html
http://www.tv7.md/ro/news/institu-iile-cu-menire-sociala-din-ara-vor-fi-dotate-obligatoriu-cu-rampe-de-acces-28891.html
http://www.tv7.md/ro/news/institu-iile-cu-menire-sociala-din-ara-vor-fi-dotate-obligatoriu-cu-rampe-de-acces-28891.html
http://www.civic.md/interviuri/22624-elena-ratoi-persoanele-cu-dizabilitati-vor-sa-se-simta-utile.html
http://www.civic.md/interviuri/22624-elena-ratoi-persoanele-cu-dizabilitati-vor-sa-se-simta-utile.html
http://www.civic.md/interviuri/22624-elena-ratoi-persoanele-cu-dizabilitati-vor-sa-se-simta-utile.html
http://www.europalibera.org/content/article/25164701.html
http://www.europalibera.org/content/article/25164701.html
http://curaj.tv/reportaj/cultural/festivalul-filme-fara-bariere-pe-marele-ecran-din-chisinau/
http://curaj.tv/reportaj/cultural/festivalul-filme-fara-bariere-pe-marele-ecran-din-chisinau/
http://ctc-tv.md/video/view/id/4098.html
http://botanvictoria.wordpress.com/2013/12/02/festivalul-filmul-fara-bariere-editia-4-a/
http://botanvictoria.wordpress.com/2013/12/02/festivalul-filmul-fara-bariere-editia-4-a/
http://www.newsmoldova.ru/society/20131127/194728001.html
http://www.newsmoldova.ru/society/20131127/194728001.html
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 2013 

39.  http://www.eurotv.md/stire-dizabilitatea-nu-e-o-

sentinta  

 

Campania de prevenire a 

abuzului faţă de copil 

”Protejează-mi Copilăria”, 

UNICEF/Union Fenosa 

Noiembrie  

40.  http://mmpsf.gov.md/md/newslst/1211/1/5594/ 

 

Campania de prevenire a 

abuzului faţă de copil 

”Protejează-mi Copilăria”, 

UNICEF/Union Fenosa 

Decembrie 

41.  http://trm.md/ro/spatiul-public/spatiul-public-din-

3-decembrie-2013/ 

 

Liber în acțiune, Fundaţia 
Soros-Moldova 

Decembrie  

42.  http://www.civic.md/interviuri/22936-mariana-

matfei-ciocan-jurnalistii-ar-trebui-sa-reprezinte-

persoana-cu-dizabilitate-din-perspectiva-

reusitelor.html 

 

Participarea persoanelor cu 

dizabilităţi, reprezentanţi ai 

Asociaţiei „Motivaţie” 

Decembrie 

43.  http://www.civic.md/interviuri/22888-emma-

matreniuc-lumea-vrea-exemple-de-success-ale-

persoanelor-cu-dizabilitati.html  

 

Participarea persoanelor cu 

dizabilităţi, reprezentanţi ai 

Asociaţiei „Motivaţie” 

Decembrie 

44.  http://curaj.tv/reportaj/social/de-ce-persoanele-cu-

abilitati-reduse-sunt-discriminate-la-angajare-in-

campul-muncii/ 

 

Participarea persoanelor cu 

dizabilităţi, reprezentanţi ai 

Asociaţiei „Motivaţie” 

Decembrie  

45.  www.platzforma.md Participarea persoanelor cu 

dizabilităţi, reprezentanţi ai 

Asociaţiei „Motivaţie” 

Decembrie  

46.  http://anticoruptie.md/multimedia/video-

online/sedinta-clubului-jurnalistilor-de-

investigatie-la-tema-de-ce-persoanele-cu-

dizabilitati-sunt-discriminate-la-angajare-in-

campul-muncii-si-ce-face-statul-ca-sa-schimbe-

aceasta-stare-de-lucru/ 

 

Participarea persoanelor cu 

dizabilităţi, reprezentanţi ai 

Asociaţiei „Motivaţie” 

Decembrie  

 

 

 

 

 

 

http://www.eurotv.md/stire-dizabilitatea-nu-e-o-sentinta
http://www.eurotv.md/stire-dizabilitatea-nu-e-o-sentinta
http://mmpsf.gov.md/md/newslst/1211/1/5594/
http://trm.md/ro/spatiul-public/spatiul-public-din-3-decembrie-2013/
http://trm.md/ro/spatiul-public/spatiul-public-din-3-decembrie-2013/
http://www.civic.md/interviuri/22936-mariana-matfei-ciocan-jurnalistii-ar-trebui-sa-reprezinte-persoana-cu-dizabilitate-din-perspectiva-reusitelor.html
http://www.civic.md/interviuri/22936-mariana-matfei-ciocan-jurnalistii-ar-trebui-sa-reprezinte-persoana-cu-dizabilitate-din-perspectiva-reusitelor.html
http://www.civic.md/interviuri/22936-mariana-matfei-ciocan-jurnalistii-ar-trebui-sa-reprezinte-persoana-cu-dizabilitate-din-perspectiva-reusitelor.html
http://www.civic.md/interviuri/22936-mariana-matfei-ciocan-jurnalistii-ar-trebui-sa-reprezinte-persoana-cu-dizabilitate-din-perspectiva-reusitelor.html
http://www.civic.md/interviuri/22888-emma-matreniuc-lumea-vrea-exemple-de-success-ale-persoanelor-cu-dizabilitati.html
http://www.civic.md/interviuri/22888-emma-matreniuc-lumea-vrea-exemple-de-success-ale-persoanelor-cu-dizabilitati.html
http://www.civic.md/interviuri/22888-emma-matreniuc-lumea-vrea-exemple-de-success-ale-persoanelor-cu-dizabilitati.html
http://curaj.tv/reportaj/social/de-ce-persoanele-cu-abilitati-reduse-sunt-discriminate-la-angajare-in-campul-muncii/
http://curaj.tv/reportaj/social/de-ce-persoanele-cu-abilitati-reduse-sunt-discriminate-la-angajare-in-campul-muncii/
http://curaj.tv/reportaj/social/de-ce-persoanele-cu-abilitati-reduse-sunt-discriminate-la-angajare-in-campul-muncii/
http://www.platzforma.md/
http://anticoruptie.md/multimedia/video-online/sedinta-clubului-jurnalistilor-de-investigatie-la-tema-de-ce-persoanele-cu-dizabilitati-sunt-discriminate-la-angajare-in-campul-muncii-si-ce-face-statul-ca-sa-schimbe-aceasta-stare-de-lucru/
http://anticoruptie.md/multimedia/video-online/sedinta-clubului-jurnalistilor-de-investigatie-la-tema-de-ce-persoanele-cu-dizabilitati-sunt-discriminate-la-angajare-in-campul-muncii-si-ce-face-statul-ca-sa-schimbe-aceasta-stare-de-lucru/
http://anticoruptie.md/multimedia/video-online/sedinta-clubului-jurnalistilor-de-investigatie-la-tema-de-ce-persoanele-cu-dizabilitati-sunt-discriminate-la-angajare-in-campul-muncii-si-ce-face-statul-ca-sa-schimbe-aceasta-stare-de-lucru/
http://anticoruptie.md/multimedia/video-online/sedinta-clubului-jurnalistilor-de-investigatie-la-tema-de-ce-persoanele-cu-dizabilitati-sunt-discriminate-la-angajare-in-campul-muncii-si-ce-face-statul-ca-sa-schimbe-aceasta-stare-de-lucru/
http://anticoruptie.md/multimedia/video-online/sedinta-clubului-jurnalistilor-de-investigatie-la-tema-de-ce-persoanele-cu-dizabilitati-sunt-discriminate-la-angajare-in-campul-muncii-si-ce-face-statul-ca-sa-schimbe-aceasta-stare-de-lucru/
http://anticoruptie.md/multimedia/video-online/sedinta-clubului-jurnalistilor-de-investigatie-la-tema-de-ce-persoanele-cu-dizabilitati-sunt-discriminate-la-angajare-in-campul-muncii-si-ce-face-statul-ca-sa-schimbe-aceasta-stare-de-lucru/
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COLABORARE ŞI FINANŢARE 2013 

 

FINANŢATORI: 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERI: 
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ECHIPA DE IMPLEMENTARE 

Consiliul de administrare al asociaţiei: 

1. Nicolae Beşliu – preşedinte al organizaţiei şi preşedintele Consiliului de Administrare; 

2. Nicu Creţu – membru al Consiliului de Administrare; 

3. Gheorghe Caraseni – membru al Consiliului de Administrare; 

4. Grigorie Mîra – membru al Consiliului de Administrare; 

5. Mariana Ciocan - membru al Consiliului de Administrare. 

 

Echipa Asociaţiei: 

1. Meriacre Igor, Director executiv-coordonator de proiect 

2. Iachim Ludmila, Coordonator de proiect 

3. Dolința Marin, Coordonator de proiect 

4. Pișceanscaia Oxana, Contabil 

5. Rațoi Elena, Coordonator PR - asistent de proiect 

6. Surdu Ecaterina, Psiholog-Specialist angajare asistată-coordonator local 

7. Pavlova Valentina, Asistent social-Specialist angajare asistată-coordonator local 

8. Morari Olga, Administrator-bucătar 

9. Onofrei Tudor, Tehnician-ergoterapeut-administrator pagina web 

10. Emilian Ion, Specialist adaptare spații-asistent de proiect-șofer 

11. Serdenco Tatiana, Coordonator local 

12. Zincov Ana, Coordonator local 

13. Cucuruzeanu Elena, Coordonator local 

14. Traci Vadim, Coordonator local 

15. Crețu Nicu, Expert 

16. Caraseni Gheorghe, Expert 

17. Tretiacov Olga, Expert. 

 

Voluntarii asociaţiei 

 

LE MULŢUMIM CELOR CARE ÎN 2013 NE-AU SUSŢINUT ŞI CU SPRIJINUL 

CĂRORA AM ÎMBUNATĂŢIT CALITATEA VIEŢII PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂŢI/COPIILOR ŞI TINERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA. 

FIŢI ALĂTURI DE NOI ŞI ÎN ANUL 2014! 
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DATE DE CONTACT 

Adresa juridică:  

Str. Victoriei 1A, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, MD-2046, Republica Moldova  

Tel./Fax + 373 22 41-71-55 (Centrul pentru Viață Independentă) 

Tel. + 373 22 41-60-53 (Centrul pentru Orientare Vocațională) 

Tel. /Fax: +373 22 66-13-93 (Oficiul Central – bd. Traian 23/1, mun. Chisinau, MD-

2060) 

E-mail: office@motivation-md.org 

Web: www.motivatie.md 

  

 

mailto:office@motivation-md.org
http://www.motivatie.md/

