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Proiectul
„Angajarea persoanelor cu dizabilități prin
promovarea serviciilor de angajare asistată"

DESPRE PROIECT:
Implementat de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova în
perioada 13.05.2021– 31.01.2022, proiectul are ca scop
principal consolidarea capacităților și rolului partenerilor
naționali 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 „MOTIVAȚIE”
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.
Menționăm că acest proiect este implementat 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).

30 de persoane cu dizabilități și-au văzut visul împlinit de a avea un loc de muncă

În cadrul proiectului dat, 30 de persoane cu dizabilități din centrul și sudul țării au reușit
să-și găsească un loc de muncă prin intermediul Programului de angajare asistată
implementat de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova.

Reușită obținută în urma eforturilor depuse de specialiștii în angajare asistată, precum
și a altor activități desfășurate ca sesiuni de instruire despre angajarea asistată a
persoanelor cu dizabilități (la care au putut participa și membri ai familiilor lor),
precum și sesiuni de mentorat realizate în mun. Chișinău, raioanele Căușeni,
Ștefan-Vodă și Taraclia.

Pentru suport în angajarea pe piața liberă a muncii au solicitat ajutorul „MOTIVAȚIEI”,
din luna mai până în decembrie 2021, 69 de persoane cu
dizabilități. Cele mai multe locuri de muncă pentru persoanele cu
dizabilități au fost identificate în mun. Chișinău.

Succes deosebit în Sudul țării!
8 persoane cu dizabilități angajate doar în raionul Taraclia

Raionul Taraclia este regiunea în care Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a
reușit într-o perioadă relativ scurtă, de mai puțin de cinci luni, să angajeze opt
persoane cu dizabilități prin intermediul Programului de angajare asistată.

În cadrul acestui proiect a fost posibilă recrutarea unui nou specialist în angajare
asistată în orașul Taraclia. Este vorba despre Maria Caireac.

Maria Caireac,
specialistă în angajare
asistată a Asociației
„MOTIVAȚIE” din
Moldova
din raionul Taraclia

„Reticența unor angajatori sau hipertutelarea de către părinți sau tutori duce la
neîncrederea persoanelor cu dizabilități. Astfel, specialiștii în angajarea asistată îi
ghidează și sub acest aspect, încurajându-i în acest proces nou pentru ei.” - a
declarat Maria Caireac.

Istoriile de succes ale Ludmilei Cabac și Djunarei Nuriev, ne demonstrează că în Moldova
persoanele cu dizabilități pot fi angajate și pot duce o viață independentă!

Djunara Nuriev este din Chișinău și are 24 de ani.

Ludmila Cabac este din Taraclia și are 29 de ani.
La începutul lunii septembrie, cu ajutorul și susținerea
MOTIVAȚIEI, Ludmila Cabac a fost angajată în cadrul
fabricii de confecții a unei companii turcești din or.
Taraclia. Fabrica coase îmbrăcăminte pentru branduri
mondiale, iar cea mai mare parte a producției este
destinată exportului. Astfel, visul de a avea un job, a
devenit realitate, iar tânăra este foarte mulțumită:
„Mă bucur că la noi în țară croitoria devine o meserie în
vogă, iar eu pot coase haine nu doar calitative, dar și
frumoase, la noi acasă, mai ales că eu toată viața am
visat să creez articole vestimentare.”

„La sfârșitul lunii iunie, am
solicitat suport în angajare
specialiștilor Asociației
„MOTIVAȚIE” din Moldova.
Am avut norocul ca
imediat după o săptămână
mi-a fost identificat un loc
de muncă. Astfel, la data de
8 iulie am fost angajată
pentru o perioadă de
stagiu timp de o lună, iar
din august lucrez deja în
bază de contract pe perioadă nedeterminată” – susține
tânăra cu recunoștință față de Asociația „MOTIVAȚIE”
din Moldova, care a ajutat-o în acest sens.
Astăzi, Djunara, lucrează într-un post care presupune
realizarea listelor companiilor ce solicită servicii de
transport.

Infografic social privind promovare a serviciilor de angajare asistată difuzat la cele mai
importante televiziuni din Republica Moldova

12 Televiziuni din Republica Moldova difuzează cu titlu
gratuit Infograficul social privind promovarea serviciilor
de angajare asistată!

Spotul vizează informarea persoanelor cu dizabilități, și
membrilor familiilor acestora cu privire la faptul că
persoanele cu dizabilități pot beneficia de servicii de
angajare asistată și că pot să se angajeze pe piața liberă
a muncii, să fie membri activi, egali ai societății.

Spotul social poate fi vizionat accesând următorul link:
Infograficul constituie o ocazie pentru o schimbare de
atitudine a societății, a angajatorilor față de persoanele
cu dizabilități prin promovarea demnității, a dreptului la
muncă și a bunăstării acestora.

https://www.youtube.com/watch?v=v2adQN_-jGI

Serviciile de angajare asistată explicate prin intermediul a două episoade de podcast
Internauții au aflat mai multe despre serviciile de angajare asistată
din țara noastră prin intermediul podcastului „Depășim prejudecăți” unde au
fost realizate și difuzate două episoade dedicate subiectului dat.

Episodul „Angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități la locul de
muncă!„ explică ce este angajarea asistată, cui este adresat acest
serviciu,despre ce măsuri de sprijin și ajutor se pot bucura cei angajați, cât de
motivați sunt persoanele cu dizabilități ca să lucreze, etc. Podcastul a avut ca
invitați pe directoarea executiv ă, a A. O. „MOTIVAȚIE” – Ludmila Iachim;
Vasile Cușca, secretar de stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,
și Olimp Ilievici, angajat în calitate de prestator de servicii fotocopiere în
cadrul Centrului Multifuncțional al Agenției Servicii Publice.
Episodul întitulat „Vor sau nu companiile din RM să angajeze persoane
cu dizabilități?!” răspunde la întrebarea de ce unii angajatori sunt disponibil de
a accepta o persoană cu dizabilități in rândul angajaților săi, iar alții nu?!
Ce înseamnă crearea unui loc de muncă adaptat pentru o persoană cu
dizabilități? Și de ce resurse avem nevoie pentru acomodarea rezonabilă a
spațiului de muncă precum și procurarea echipamentelor necesare pentru
angajatul cu dizabilități?
La toate aceste întrebări, răspund invitații podcastului: Elena Donici,
reprezentanta Orange Moldova, Companie care are în rândul angajaților săi și
persoane cu dizabilități și Nadejda David, reprezentanta ACE Cabling.

Conferința de presă
„Prezentarea rezultatelor proiectului „Angajarea persoanelor cu dizabilități prin promovarea
serviciilor de angajare asistată”, organizată de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova

În data de 29 noiembrie 2021, în cadrul Agenției
de Presă IPN, s-a desfășurat conferința privind
prezentarea rezultatelor proiectului.

Evenimentul s-a realizat în contextul contractului
de subvenție locală „Angajarea persoanelor cu
dizabilități prin promovarea serviciilor de
angajare asistată”.

Mai multe detalii despre conferință
poți afla accesând următorul link:
https://www.ipn.md/ro/persoanele-cudizabilitati-pot-beneficia-de-serviciul-de-angajare
-7967_1086132.html#ixzz7DdVuSWsC

Formalizarea rolului Asociației „MOTIVAȚIE” în relațiile cu instituțiile statului

În urma realizării proiectului au fost atinse mai multe
rezultate precum ar fi:

implicarea reprezentanților Asociației „MOTIVAȚIE”
în elaborarea curriculei și a Programului de formare
profesională;


a fost acordată asistență tehnică Consiliului Național
pentru Acreditarea Prestatorilor de Servicii Sociale în
elaborarea Fișei de autoevaluare a serviciilor de
angajare asistată pentru persoane cu dizabilități;


a fost acordată expertiză pentru Ministerul Muncii și
Protecției Sociale în elaborarea Ghidului metodologic
privind angajarea asistată.


