NEWSLETTER Nr.1
Proiectul „Angajarea persoanelor cu dizabilități
prin promovarea serviciilor de angajare asistată"

DESPRE PROIECT:
este implementat de Asociația MOTIVATIE din Moldova
în perioada mai – decembrie 2021, având ca scop
principal consolidarea capacităților și rolului
partenerului national în angajarea în câmpul muncii a
persoanelor cu dizabilități prin promovarea serviciilor de
angajare asistată.

Obiectivele de bază ale proiectului constau în:
1. Consolidarea capacităților Asociației „MOTIVATIE”
din Moldova privind serviciile de angajare asistată.
2. Promovarea și implementarea serviciilor de angajare
asistată pentru persoane cu dizabilități în conformitate
cu noul cadru legal al Republicii Moldova și cu cele mai
bune practici ale Uniunii Europene privind angajarea
asistată.
Menționăm că acest proiect este realizat în cadrul
Programului „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).

13 Mai - 15 August 2021

Au fost aprobate: Procedura de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități și
Ghidul metodologic privind angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități

Procedura de Angajare
Asistată reprezintă un
complex întreg de măsuri,
care oferă suport individual
persoanei cu dizabilități
motivate să muncească, ca
să identifice un loc de muncă
conform competențelor și
abilităților sale.

La data de 26 mai curent a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.78 cu privire la
modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului care conține și procedura de
angajare asistată a persoanelor cu dizabilități. (https://www.legis.md/cautare/
getResults?doc_id=126655&lang=ro).

Menționăm că serviciile de angajare asistată vor fi realizate de către prestatorii de
servicii de angajare asistată acreditați, ce vor fi selectați anual de către ANOFM în
conformitate cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Serviciile de angajare
asistată sunt acordate în mod gratuit de către prestatorii de servicii persoanelor
cu dizabilități.

Ghidul metodologic privind angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități a fost
aprobat prin Ordinul nr. 715 din 29.07.2021 al Ministerului Sănătății, Muncii și
Ghidul Metodologic îl găsiți
Protecției Sociale al Republicii Moldova. Potrivit Ghidului, angajarea asistată se
accesând linkul de mai jos:
realizează în cinci etape: stabilirea contactului și implicarea beneficiarului;
elaborarea profilului vocațional; identificarea locului de muncă; implicarea https://msmps.gov.md/wp-content/
uploads/2021/07/Ordin_privindangajatorului, dar și asistența la locul de muncă și monitorizarea post angajare.
Acest Ghid a fost elaborat cu suportul AO Asociația „MOTIVATIE”, din Moldova,
IM Swedish Development Partner și proiectul „Consilierea Guvernului Republicii
Moldova în politici economice, implementat de către GIZ Moldova cu suportul
financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției.

Ghidul_metodologic_angajareaasistata-a-persoanelor-cudizabilitati.pdf

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a împărtășit echipei AO „CASMED” experiența și
practicile sale în domeniul angajării asistate a persoanelor cu dizabilități
În perioada 25 – 31 mai curent, AO Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a oferit un curs de formare profesională cu
privire la serviciile de angajare asistată a persoanelor cu dizabilități pentru Asociația Publică „CASMED” din Bălți.

Participanții au fost familiarizați cu instrumentele și tehnicile de lucru aplicate la toate etapele serviciilor de
angajare asistată, conform noului cadru normativ aprobat de Guvern.
În perioada iunie - august, personalul CASMED a beneficiat de 6 ore de coaching online și 6 ore offline privind
angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități.

MOTIVAȚIE și Shekulo Tov Group din Israel au realizat un schimb de experiență
privind angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități

În data de 28 iulie curent, specialiștii Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova și AO CASMED au avut oportunitatea
să cunoască experiența în angajare asistată a persoanelor cu dizabilități a organizației Shekulo Tov Group
din Israel.
Aceasta activează de aproximativ 16 ani având ca obiectiv de bază integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități psihiatrice.
Potrivit organizației date adevărata integrare comunitară și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
depind de oportunitățile pe care le oferă societatea!

Promovarea serviciilor de angajare asistată în rândul persoanelor cu dizabilități din
zona Centru și Sud prin sesiuni de informare și motivare
La sfârșitul lunii iunie curent, 39 de persoane cu dizabilități și
membrii ai familiilor acestora din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă au
fost instruite referitor la serviciile de angajare asistată.
În iulie 2021, alte 28 de persoane cu dizabilități din municipiul
Chișinău și raionul Taraclia au avut posibilitatea să cunoască despre
noile oportunități privind identificarea unui loc de muncă și angajarea
în câmpul muncii.
Participanții la sesiuni au fost informați cu privire la dreptul la
muncă, precum și procedura, etapele și documentația privind
angajarea asistată, conform cadrului normativ nou și celor mai bune
practici ale Uniunii Europene.

MOTIVAȚIE își extinde serviciile de angajare asistată în zona de Sud

Începând cu luna iulie 2021, un specialist angajare asistată
activează, în premieră, în orașul Taraclia, oferind suport
persoanelor cu dizabilități.
Odată cu organizarea sesiunii de instruire și mentorat,
precum și angajarea specialistului dedicat, în raionul Taraclia a
fost lansat oficial „Programul de angajare asistată”.
Amintim că angajarea asistată este un serviciu social pentru
persoanele cu dizabilități implementat de Asociația „MOTIVAȚIE”
din Moldova deja mai bine de opt ani.
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