
„Fondată la 22 ianuarie 2002, Asociația „MOTIVAȚIE” din

Moldova reprezintă una din cele mai active organizații

nonguvernamentale din Moldova în domeniul dizabilității.

Pe parcursul anilor am dezvoltat numeroase programe și

servicii de care au beneficiat peste 2000 persoane cu

dizabilități, inclusiv servicii de orientare vocațională, suport

în continuarea studiilor profesionale și angajare în câmpul

muncii. 

De la înființare, „MOTIVAȚIE” a creat o reputație extrem de

pozitivă în rândul beneficiarilor săi, demonstrând o calitate

foarte ridicată a serviciilor oferite, fiabilitate și integritate

profesională. Mulțumim tuturor celor care ne sunt alături și

ne susțin misiunea de a îmbunătăți calitatea vieții

persoanelor cu dizabilități!”
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„Nimic pentru noi fără noi!"

Cu respect,  Ludmila IACHIM, Directoare Executivă

MESAJ DE MULȚUMIRE:



În luna mai curent s-a finalizat

Programul de instruire privind

prevenirea și combaterea violenței,

desfășurat în cadrul proiectului

„Acceptă dizabilitatea, nu și violența”.

În cadrul acestuia, 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 proiectului beneficiază,

de asemenea, de asistență psihologică

în funcție de necesitățile și programul

lor individual. Datorită discuțiilor cu

psihologii, 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.

.

În luna mai echipa de implementare

a proiectului „Acceptă dizabilitatea,

nu și violența” a desfășurat un sondaj

de opinie în rândul membrilor

comunităților din raioanele Strășeni

și Fălești pentru a studia opiniile și

experiențele acestora legate de

persoanele cu dizabilități. Studiul

are ca scop identificarea atitudinii

membrilor comunității față de

persoanele cu dizabilități, integrarea

lor în societate, angajarea în câmpul

muncii, și accesibilitate, cît și modul

în care membrii comunității percep

fenomenul violenței față de femeile

și bărbații cu dizabilități. 

Proiectul „Acceptă dizabilitatea, nu și violența” în plină desfășurare



În iunie în cadrul proiectului a fost

inițiată campania de sensibilizare a

locuitorilor din Strășeni și Fălești pentru

a combate fenomenul violenței. 

Scopul activității de sensibilizare a

cetățenilor din zonele rurale a fost în

informarea și ajutarea lor să-și formeze

atitudini corecte față de persoanele cu

dizabilități și față de fenomenul

violenței. Specialiștii MOTIVAȚIEI au mers

în cele mai aglomerate locuri publice

pentru a le vorbi locuitorilor satelor la

acest subiect și le-au distribuit broșura

„Violența nu are scuze” ca suport

informațional. 

.

În mai MOTIVAȚIE a semnat

Memorandumul de colaborare cu

reprezentanții APL-urile din Fălești și

Strășeni. 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 față de persoanele cu

dizabilități.

În Broșura „Violența nu are scuze”

poți afla 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.

În cadrul proiectului, MOTIVAȚIE a

elaborat și Broșura „Combatem

violența împreună”, despre rolul

APL-urilor în intervenția și

soluționarea cazurilor de violență în

familie prin prisma abordării

multidisciplinare. 

Ambele broșuri le găsiți AICI. 

Proiectul „Acceptă dizabilitatea, nu și violența” în plină desfășurare

https://motivatie.md/index.php?pag=page&id=1205&l=ro&fbclid=IwAR0lpqUOELKTH5QKiwAw0gMSUj8CH5gjNozo1asMuOCxuiteua80uDOtcw8


În cadrul sesiunilor de educație civică

a persoanelor cu dizabilități din

Șoldănești și Leova au fost implicate

femeile cu dizabilități care anterior au

fost beneficiare ale unui proiect

implementat de MOTIVAȚIE prin

intermediul căruia și-au consolidat

cunoștințele în domeniul electoral și

în procesele de luare a deciziilor, iar

ulterior, au candidat la alegeri și au

devenit consiliere locale.

În luna mai curent Asociația „MOTIVAȚIE”

din Moldova a lansat proiectul „Cetățenii

cu abilități votează pentru o țară fără

dizabilități" pentru a motiva și capacita

persoanelor cu diferite tipuri de

dizabilități din raioanele Șoldănești și

Leova să fie active și să-și exercite dreptul

la vot. 

Scopul proiectului Asociației „MOTIVAȚIE”

constă în capacitarea persoanelor cu

diferite tipuri de dizabilități cu drept de

vot din raioanele Șoldănești și Leova

pentru a deveni mesagerii locali în

promovarea accesului egal la secțiile de

votare. 

Lansarea noului proiect „Cetățenii cu abilități votează 
pentru o țară fără dizabilități"

 

La începutul lunii iunie în raioanele

Șoldănești și Leova MOTIVAȚIE a dat start

„Programului de instruire și educație

civică privind procesul electoral” pentru

persoanele cu dizabilități. 



MOTIVAȚIE va capacita persoanele cu dizabilități din Șoldănești 
și Leova în domeniul electoral prin noul proiect lansat

 
De asemenea ,  reprezentanții

autorităților din Șoldănești și

Leova au testat drumul spre o

secție de votare ,  utilizând

echipamente asistive ale

persoanelor cu dizabilități .  

Participanții la acțiune au simulat

diferite tipuri de dizabilități

pentru a înțelege mai bine

specificul dizabilității ,  provocările

pe care le întâmpină aceste

persoane nu doar în ziua

alegerilor ,  dar și în viața de zi cu

zi .  

În luna iunie echipa Asociației

„MOTIVAȚIE” din Moldova a

desfășurat 4 simulări ale zilei

alegerilor în raioanele Șoldănești

și Leova ,  pentru a verifica

condițiile de accesibilitate pentru

persoanele cu diferite dizabilități .  

Scopul activităților a fost de a

sensibiliza cetățenii ,  persoanele

cu dizabilități din localitate ,

reprezentanții Autorităților

Publice Locale ,  reprezentanții

Consiliilor Electorale de

Circumscripție Electorală pentru a

înțelege importanța exercitării

dreptului la vot și asigurarea

condițiilor de acces în secțiile de

votare .



 

 

Din 13 mai, curent, MOTIVAȚIE implementează proiectul ,Angajarea

реrsоаnelor cu dizabilități prin promovarea serviciilor de angajare asistată”,

în baza Contractului de Subvenție Locală semnat între Agenția de

Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Asociația „MOTIVAȚIE” din

Moldova, în cadrul proiectului: „Consilierea Guvernului Republicii Moldova

în politici economice” implementat de GIZ.

Obiectivele de bază trasate în proiect sunt: 

- Consolidarea capacităților Asociației MOTIVATIE privind serviciile de

angajare asistată pentru persoane cu dizabilități;

- 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 UE privind ocuparea forței de

muncă susținute (EUSE).

Reamintim că la că la ședința Guvernului din 26 mai curent a fost aprobată

Procedura de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități, ce va

permite prestatorilor de servicii sociale din domeniul privat și asociativ să

ofere servicii de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități. 

Detalii găsiți AICI.

Curs de formare 

profesională pentru 

CASMED

În perioada 25 – 31 mai curent, 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. În cadrul cursului

echipa Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova

a diseminat experiența în angajarea asistată

a persoanelor cu dizabilități, în special

prevederile legale de suport pentru

angajator și măsurile active de sprijin ale

acestuia. 

Start proiectului „Angajarea реrsоаnelor cu dizabilități 
prin promovarea serviciilor de angajare asistată”

 

https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/cadrul-normativ-in-domeniul-ocuparii-fortei-de-munca-si-a-migratiei-de-munca-a-fost-ajustat-pentru-a-sustine-implementarea-masurile-proactive-de-ocupare-a-fortei-de-munca-si-de-reglementare-a-migratie/


La mijlocul lunii iunie curent

echipa Asociației „MOTIVAȚIE”

din Moldova a realizat o vizită în

Ucraina, pentru a împărtăși cu

partenerii din Cernăuți și Ivano-

Francovsc bunele practici în

angajarea persoanelor cu

dizabilități din Moldova,

acumulată cu succes mai bine

de 8 ani. 

Mulțumim din suflet pentru

schimbul de experiențe, emoții

pozitive și bune practici

partenerilor din Ucraina.

Această activitate a fost

realizată cu susținerea

financiară din partea IM

Swedish Development Partner.

MOTIVAȚIE a împărtășit bunele practici în angajarea 
persoanelor cu dizabilități cu partenerii 

din Ucraina
 
 
 



Ce poate fi mai important decât

deschiderea, suportul și implicarea

din partea angajatorului, atunci când

vorbim despre o angajare de succes?

Ruslan are 39 ani și este din Chișinău.

El și-a făcut studiile la Facultatea de

Management la Academia de Studii

Economice din Moldova. La fostul post

de muncă Ruslan a activat timp de 2

ani, până la momentul în care a avut o

acutizare a stării de sănătate. În

rezultat, angajatorul a insistat ca el să

scrie cererea de eliberare din funcție.

Ulterior, identificarea unui alt post de

muncă a fost dificilă pentru Ruslan,

angajatorii fiind extrem de reticenți în

angajarea unei persoane cu

dizabilitate psihosocială. Cu fiecare

refuz Ruslan devenea tot mai închis în

sine. Timp de 5 luni el a căutat

desinestătător un loc de muncă în

capitală, dar fără rezultat.

În vara anului 2020 viața lui Ruslan

s-a schimbat spre bine. El s-a adresat

la Asociația „MOTIVAȚIE” din

Moldova și doar în 2 luni a fost ajutat

să-și găsească un loc de muncă

necalificat prin intermediul

Programului Angajare Asistată. Spre

fericire, Ruslan a găsit acel angajator

care i-a înțeles problema și a

adaptat graficul de muncă pentru

tânăr. În prezent Ruslan activează la

compania „Your Story Interactive”

mai bine de jumătate de an și își

exercită toate sarcinile cu brio.

După angajare relațiile lui cu familia

au devenit mai bune. Tânărul se

simte integrat în societate și își

dorește să-și întemeieze propria

familie.

Impactul major al acestei istorii de

viață constă în incluziunea socială a

unei persoane cu dizabilitate

psihosocială, care s-a integrat la

locul de muncă. 

Fiecare caz de angajare 
este unic 

 
 

Ruslan: „După angajare viața mea s-a

schimbat spre bine. Sunt foarte

mulțumit de munca pe care o am.

Lucrul nu este deloc greu, iar salariul

este unul motivant. Din banii primiți pot

să-mi ajut familia pentru necesități

casnice. Activez doar o oră pe zi, ceea

ce-mi permite să-l ajut în grădină pe

tata, care este la pensie”

Istorii de succes care inspiră



18 beneficiari admiși în Programul Angajare Asistată,

dintre care 17 persoane cu dizabilități au fost angajate

în câmpul muncii;

3 tineri cu dizabilități înscriși 

la studii și cursuri profesionale;

Cel puțin 29 reprezentanți ai companiilor contactați

pentru a oferi locuri de muncă persoanelor cu

dizabilități; 

Cel puțin 42 de apariții media 

despre rezultatele MOTIVAȚIEI.

 Rezultate în cifre (01 aprilie – 30 iunie 2021):
 



Rapoarte complexe cu recomandări elaborate 

pe domeniul accesibilității;

Schițe de proiect au fost elaborate pe domeniul accesibilității;

Persoane au beneficiat de consultanță tehnică;

Instituții publice au fost evaluate.

 Rezultate în accesibilitate (01 aprilie – 30 iunie 2021):
 

În cadrul Platformei Civice „Chișinăul Accesibil pentru TOȚI", 

MOTIVAȚIE a participat în mun. Chișinău la:

- Auditul mobilității pietonale a Grădinii Publice Ștefan cel Mare și Sfânt;

- Auditul mobilității pietonale al bulevardului Grigore Vieru;

- Auditul mobilității pietonale al Parcului La Izvor.

https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1621&l=ro
https://www.ipn.md/index.php/ro/bulevardul-grigore-vieru-din-capitala-neadaptat-nevoilor-persoanelor-cu-7967_1082540.html?fbclid=IwAR3lFmmBFKFxPDaRMEDkLi4NiHRkdcLsoPrgETciXgcUhaJxDUHje-kYPy4
https://cdpd.md/parcul-la-izvor-din-capitala-are-doar-anumite-elemente-de-accesibilitate-iar-anumite-portiuni-prezinta-pericol-de-accidentare-pentru-unii-vizitatori/?fbclid=IwAR0MFcenhKhM1ThwyhrD3_Yk7F1lEUuUupjrX4uOzIm8-c9_aenV8rCfeEs

