
La data de 15 Ianuarie 2021 Asociația „MOTIVAȚIE”

din Moldova a lansat proiectul „Acceptă

dizabilitatea, nu și violența” în contextul

programului „Împreună împotriva stereotipurilor

de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de

Uniunea Europeană și implementat în comun de

UN Women și UNFPA. 

Scopul - 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. 

Acest material informativ a fost elaborat de către

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova în contextul

programului „Împreună împotriva stereotipurilor

de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de

Uniunea Europeană și implementat în comun de

UN Women și UNFPA. Acest material informativ a

fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii

Europene. Conținutul său este în întregime

responsabilitatea autorului și nu reflectă neapărat

opinia Uniunii Europene.
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Proiectul „Acceptă dizabilitatea ,  

nu și violența” 

 

 

Despre proiect:



În luna Februarie curent a avut loc prima

ședință online, în care participantele proiectului

au făcut cunoștință cu finanțatorii și echipa de

implementare a Asociației „MOTIVAȚIE” din

Moldova. Într-o atmosferă prietenoasă și non-

formală, femeile cu dizabilități și mame care au

copii cu dizabilități, din raioanele Strășeni și

Fălești, și-au împărtășit așteptările, dar și

necesitățile cu privire la desfășurarea

activităților proiectului.

În luna Martie 2021 s-au desfășurat două

întâlniri cu reprezentanții Asociației

„MOTIVAȚIE” din Moldova și Autoritățile Publice

Locale din raioanele Fălești și Strășeni. Echipa

Asociației le-a vorbit autorităților despre noul

proiect lansat și ce activități sunt planificate în

cadrul acestuia. 

MOTIVAȚIE a lansat proiectul „Acceptă dizabilitatea, nu și violența”



În luna Mai curent s-a finalizat Programul de instruire

privind prevenirea și combaterea violenței, desfășurat

în cadrul proiectului „Acceptă dizabilitatea, nu și

violența”. Participantele din Strășeni și Fălești au

învățat cum să identifice formele violenței, cum să

acționeze în calitate de martor și la care organe să se

adreseze pentru a combate acest fenomen.

Participantele la sesiuni au apreciat informația și

modul în care au fost organizate întâlnirile.

Programul de instruire privind prevenirea și combaterea violenței

Lăcrămioara Grozavu: „În urma sesiunilor de instruire am rămas foarte

mulțumită și, totodată, am acumulat foarte multă informație despre

violență, discriminare, drepturile persoanelor cu necesități speciale. Multă

informație utilă și pentru familia noastră. Am învățat cum să luăm

atitudinea corectă în diferite situații”.

Maria Ivașcu: „Am învățat că trebuie să mă auto apreciez și asta este cel

mai important”.



Maria Molența: „M-am bucurat foarte mult când am fost invitată

la astfel de sesiuni informative. În ultimii ani societatea noastră

încearcă să rupă acele stereotipuri de cândva și acest fapt ne

bucură și ne încurajează. Am auzit multă informație utilă pentru

mine, pe care o voi transmite și altor femei”.

Programul de instruire privind prevenirea 
și combaterea violenței

Elena Crîșmari: „Am aflat foarte multă informație despre

metodele de soluționare a unor conflicte pentru a preveni

violența .  Am avut ocazia să mă informez despre legislația din

domeniu ,  informație de care aveam mare nevoie ,  despre

încadrarea în câmpul muncii și multe alte informații utile care

îmi vor fi de folos și le voi putea pune în practică .  Implicarea

fiecăruia din noi duce la o viață mai bună și drepturi egale în

societate” .



În cadrul proiectului participantele

beneficiază și de asistență psihologică în

funcție de necesitățile și programul lor

individual. 

Datorită discuțiilor cu psihologii și abordării

bazate pe cultivarea încrederii de sine și a

curajului, femeile cu dizabilități și mamele

care au copii cu dizabilități au devenit mai

conștiente de drepturile lor și sunt gata să

vorbească deschis despre violență.

Asistență psihologică și consolidarea grupului de suport 

Consolidarea grupului de femei ,

participante ale proiectului ,  prin

invitarea tuturor femeilor cu dizabilități ,

beneficiare ale Proiectului ,  în Grupul de

suport psihologic de pe Facebook .  

Scopul acestui grup constă în facilitarea

comunicării dintre beneficiarele

proiectului ,  dar și alte femei care sunt în

situații dificile sau au depășit cazuri de

abuz și pot să motiveze alte persoane .  

„Prin intermediul proiectului „Acceptă dizabilitatea, nu și violența”

încurajăm femeile cu dizabilități să ia atitudine, să devină mai

încrezătoare, să declare abuzurile și să iasă din cercul vicios al

violenței”. 

Ludmila IACHIM, Directoarea Executivă 

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova



În Mai MOTIVAȚIE

a semnat

Memorandumul

de colaborare cu

reprezentanții

APL-urilor din

Fălești și Strășeni. 

Semnarea Memorandumului de
colaborare cu reprezentanții

APL-urilor din Fălești și Strășeni 

În Iunie MOTIVAȚIE a inițiat campania de

sensibilizare a locuitorilor din satele

raioanelor Strășeni și Fălești pentru a

combate fenomenul violenței. Scopul

activității de sensibilizare a locuitorilor din

zonele rurale a fost în informarea și

ajutarea cetățenilor să-și formeze atitudini

corecte față de persoanele cu dizabilități și

față de fenomenul violenței. 

Campania de sensibilizare a
locuitorilor din raioanele

Strășeni și Fălești 

Scopul acestei acțiuni constă în unificarea

eforturilor actorilor comunitari și ai societății

civile în vederea asigurării accesului la

informație a femeilor cu dizabilități privind

mecanismul, măsurile de prevenire şi

combatere a actelor de violenţă, în special

față de persoanele cu dizabilități.



În cadrul proiectului,

MOTIVAȚIE a elaborat

Broșura „Combatem

violența împreună” despre

rolul reprezentanților APL-

urilor în intervenția și

soluționarea cazurilor de

violență în familie prin

prisma abordării

multidisciplinare. 

Pe tot parcursul

implementării proiectului,

am conlucrat cu mass-

media prin expedierea

constantă a anunțurilor și

informațiilor despre

activitățile proiectului și

rezultate. 

Am dezvoltat o rubrică

audio nouă pe site-ul

Asociației „MOTIVAȚIE” din

Moldova cu titlul „Acceptă

dizabilitatea, nu și violența”

pentru a preveni și combate

violența față de femei cu

dizabilități din RM prin

mediatizarea diferitor

materiale la temă.

Promovarea în presă și lansarea materialelor informative

De asemenea, MOTIVAȚIE a

elaborat Broșura „Violența nu are

scuze”, în care vă puteți informa

despre cauzele care duc la faptul

că persoanele cu dizabilități sunt

discriminate și pot fi afectate de

violență, dar și care sunt soluțiile

pentru societate.


