
„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:



Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor 
cu dizabilități prin abilitare economică”

32 beneficiari admiși în Programul Angajare Asistată, dintre

care 18 persoane cu dizabilități au fost angajate în câmpul

muncii;

10 tineri cu dizabilități înscriși 

la studii și cursuri profesionale;

Cel puțin 90 reprezentanți ai companiilor contactați pentru a

oferi locuri de muncă persoanelor cu dizabilități; 

Cel puțin 53 de apariții media 

despre rezultatele MOTIVAȚIEI.

 Rezultate în cifre (01 mai – 31 august 2021):
 



Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu
dizabilități prin abilitare economică”

2 rapoarte complexe cu recomandări elaborate 

pe domeniul accesibilității;

5 schițe de proiect au fost elaborate pe domeniul 

accesibilității;

10 persoane au beneficiat de consultanță tehnică;

Cel puțin zece persoane au fost consultate pe diverse 

domenii (legislație, referire către alte servicii);

4 întâlniri cu factori de decizie;

8 instituții publice au fost evaluate.

 Rezultate în accesibilitate (01 mai – 31 august 2021):
 



Participantele proiectului au devenit

mai informate și motivate să spună

stop tuturor formelor de violență

datorită implicării la Trainingul

privind prevenirea și combaterea

violenței. Ele au fost motivate de

experții Asociației „MOTIVATIE” din

Moldova să vorbească deschis despre

fenomenul violenței, care nu trebuie

acceptat sub nici o formă.

Aceste Traininguri au ca scop

sensibilizarea femeilor, care au trecut

prin violență, să ia atitudine, să devină

curajoase, să declare abuzurile și să

iasă din cercul vicios de violență.

MOTIVAȚIE a lansat un spot video

despre combaterea violenței față de

persoanele cu dizabilități.

Spotul video vine să contribuie la

sensibilizarea cetățenilor asupra

dizabilității și să-i motiveze să aibă o

atitudine nediscriminatorie față de

această categorie de populație. 

Spotul are ca scop diminuarea

stereotipurilor și promovarea unui

comportament pozitiv și non-violent a

societății față de persoanele cu

dizabilități. Spotul video are subtitre în

limba rusă și este tradus în limbajul

mimico-gestual.

.

În Broșura „Ai dreptul la o viață

fără violență” veți găsi răspuns la

următoarele subiecte:

- Cum să recunoști formele de

violență?;

- Cine pot fi agresorii persoanelor cu

dizabilități;

- Care sunt semnele

comportamentului violent al

agresorului/agresoarei?;

-  Ce să faci în caz de abuz.

Proiectul „Acceptă dizabilitatea, nu și violența” 

https://www.youtube.com/watch?v=IwymF9hE5GM
https://motivatie.md/media/Publicatii/Carti_brosuri_rapoarte_analiza/Brosura-Material_informativ_pentru_PD-2.pdf?fbclid=IwAR2zbcsOj8CLH_N-IN9k8QapJRIHcx5cM0LfiS1Eta7tf7-L6TggaM_T3fE


Experții MOTIVAȚIEI continuă să

informeze și să capaciteze

persoanele cu diferite dizabilități și

voluntarii din Leova și Șoldănești

La inceputul lunii august la Șoldănești

și Leova s-au desfășurat activități de

follow-up în cadrul programului de

instruire și educație civică privind

procesul electoral la care au participat

persoane active în domeniul drepturilor

persoanelor cu dizabilități din regiune. 

 Voluntarii identificați au fost instruiți

privind mesajul care urmează să-l

transmită persoanelor cu dizabilități

din raioanele Șoldănești și Leova. 

„Cetățenii cu abilități votează  pentru o țară fără dizabilități"
 

Persoanele cu dizabilități din Leova

și Șoldănești au fost motivate să

participe în procesul democratic

La Leova și Șoldănești s-a desfășurat

activitatea din ușă în ușă. Aceasta

presupune interacțiuni directe ale

voluntarilor cu persoanele cu

dizabilități și familiile acestora.

Activitatea a avut drept scop creșterea

numărului de persoane cu dizabilități

informate despre drepturile lor

electorale și motivate de a deveni

active civic.

În Broșura „Toți cetățenii au

drept egal la vot” veți găsi răspuns

la următoarele subiecte:

- Ce înseamnă alegeri incluzive;

- De ce facilități pot beneficia

persoanele cu dizabilități în ziua

alegerilor;

- 9 pași pentru participarea la vot a

persoanelor cu dizabilități.

https://motivatie.md/media/Publicatii/Carti_brosuri_rapoarte_analiza/Brosura-Toti_cetatenii_au_drept_egal_la_vot.pdf?fbclid=IwAR08UwoP019SQtF92omCE4FNf_n0Sm6LGxUo9rULiSpKskHqNdDyej-f8oY


Istoriile de succes ale consilierelor locale
 

Adela Postolachi, consilieră

locală în satul Terebna: 

„Visul meu pentru localitatea mea îl

reprezintă accesibilitatea și

infrastructura instituțională”

Adela Postolachi este originară din

satul Terebna, raionul Edineţ. La

localele din 2019, Adela a reușit să

obțină funcția de consilieră locală

în satul Terebna. În consiliu, Adela

vine cu proiecte și propuneri pentru

a ajuta la dezvoltarea infrastructurii,

inclusiv la soluționarea problemelor

persoanelor aflate în dificultate.

Detalii găsiți AICI. 

Elena Crîșmari, consilieră locală în

satul Dolna: 

„Sunt singura femeie dintre cei nouă

membri ai Consiliului local”.

Elena Crîșmari este originară din satul

Dolna, raionul Strășeni. Ea este

vicepreședinta Rețelei Naționale a

Femeilor cu Dizabilități din Republica

Moldova și fondatoarea Asociației

„Alianța pentru Dolna”. În toamna lui

2019, Elena a reușit să obțină funcția de

consilieră locală în satul Dolna. Elena

este singura femeie alături de cei opt

bărbați din Consiliul local din satul

Dolna. Detalii găsiți AICI. 

Elena Cernei, consilieră locală în

satul Găuzeni, la al doilea mandat: 

„Dizabilitatea nu poate fi un

impediment pentru o femeie care

vrea să ajungă într-o funcție de

conducere. 

Mă simt utilă pentru societate fiindcă

știu să scot în evidență propriile

abilități și să fac auzită vocea altor

persoane din localitatea mea. Tot

timpul am depus efort pentru

oamenii care au avut nevoie de

ajutorul meu. E plăcut să faci lucruri

utile pentru societate cu ajutorul

echipei de voluntari cu sloganul „Noi

suntem schimbarea”. Detalii AICI. 

https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1651&l=ro
https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1664&l=ro
https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1643&l=ro


Programul de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități

lansat în raionul Taraclia

 

După ce la sfârșitul lunii iunie curent, 39 de persoane cu dizabilități și

membrii ai famiiilor 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 mun.Chișinău și raionul Taraclia au avut

posibilitatea să cunoască despre noile oportunități privind identificarea

unui loc de muncă și angajarea în câmpul muncii.

Aceștia au participat la întruniri în format online și offline, organizate de

către MOTIVAȚIE, ce cuprindeau sesiuni de instruire privind serviciile de

angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități și de mentorat privind

crearea contextului motivațional pentru promovarea serviciilor vizate.

Ghidul metodologic privind angajarea

asistată a persoanelor cu dizabilități a

fost aprobat

 

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 Protecției

Sociale al Republicii Moldova.  

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. 

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

 



Schimb de experiență cu organizații din Israel și Austria

 

În data de 28 iulie curent, specialiștii Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova

și ai AO CASMED au avut oportunitatea să cunoască din experiența în

angajare asistată a persoanelor cu dizabilități a organizației Shekulo Tov

Group din Israel.

Specialiștii Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova în comun cu Asociația

CASMED, au cunoscut în data de 17 septembrie curent, care este

experiența în angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități realizată de

organizația austriacă „Chance B”. Astfel, în cadrul unei sesiuni online,

Michael Longhino, reprezentant al „Chance B” a împărtășit bunele practici

implementate în Austria în ceea ce privește în angajarea asistată a

persoanelor cu dizabilități.

2 podcasturi audio privind angajarea

persoanelor cu dizabilități

 

Vă invităm să audiați podcastul, în care veți

afla cât de deschise sunt companiile din RM

ca să angajeze persoanele cu dizabilități.

În podcastul dat aflați despre ce presupune

serviciul de angajare asistată, adresat

persoanelor cu dizabilități pentru a-i ajuta

în obținerea și păstrarea unui loc de muncă

de pe piața liberă a muncii și care sunt

beneficiile acestuia. 

Audiție plăcută!

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

 

https://depasimprejudecati.com/episodul-13-vor-sau-nu-companiile-din-rm-sa-angajeze-persoane-cu-dizabilitati-256.html?fbclid=IwAR24h5DgXnrBbVlIJeepfdCmMyurvd04nkqRhObcVie8pLqTJVTPCCM-Wzg
https://depasimprejudecati.com/episodul-13-vor-sau-nu-companiile-din-rm-sa-angajeze-persoane-cu-dizabilitati-256.html?fbclid=IwAR24h5DgXnrBbVlIJeepfdCmMyurvd04nkqRhObcVie8pLqTJVTPCCM-Wzg
https://depasimprejudecati.com/episodul-12-angajarea-asistata-a-persoanelor-cu-dizabilitati-la-locul-de-munca-253.html?fbclid=IwAR369yy-DNl4AAWrTtUotInWayycg3uqM9Y-HZ8kaSlCCtYAQg273BYmjkk


Știai că în această toamnă poți obține cunoștințe noi în

domeniul democrației într-un format inclusiv și

interactiv? Te invităm să iei parte la Academia

Democrației Incluzive care se va desfășura în mun.

Chișinău timp de 5 zile.  

Proiectul Academia Democrației Incluzive are ca scop

abilitarea cetățenilor activi din R. Moldova cu informații

și cunoștințe noi despre democrație, instrumente

eficiente și mecanisme de interacțiune cu societatea și

autoritățile locale. Noi vom ajuta și vom împuternici

persoanele cu și fără dizabilități să devină membri

activi ai comunității, să devină mai puternici, mai

influenți în construirea unei comunități locale incluzive.

Participanții vor fi selectați în baza motivației personale

și a gradului de interes manifestat față de subiect.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar

al Uniunii Europene. Conținutul său este

responsabilitatea exclusivă și nu reflectă neapărat

opiniile Uniunii Europene.

Informația înseamnă putere 
Vino la Academia Democrației Incluzive!

 
 
 
 



Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a identificat un nou

partener strategic – Bebetter School. În cadrul

parteneriatului putem oferi persoanelor cu dizabilități

oportunitatea de a beneficia de cursul „SMM Pas cu

Pas” (SMM – Marketing Social). Cursul online „SMM Pas

cu Pas” va avea o durată de 6 săptămâni și va fi

disponibil în limba română și rusă. 

Suntem siguri că această oportunitate va duce la

rezultate productive pentru tinerii cu dizabilități, care

vor facilita angajarea în câmpul muncii a acestora.

Inițiativa este susținută de Agenția Elvețiană pentru

Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul Proiectului

„Optim - Oportunități prin Tehnologii și Inovație în

Moldova‘’ realizat de HELVETAS Swiss Intercooperation.

Fă primul pas spre o carieră de succes. 
Vino la cursul „SMM Pas cu Pas”



Avem plăcerea să vă informăm că Institutul Internațional de

Management „IMI-NOVA”, în colaborare cu echipa Expert

Contabil, continuă cursul on-line de Contabilitate și 1C pentru toți

doritorii. În contextul admiterii din acest an și în anul care

urmează, Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”

acordă cu generozitate alte 7 burse gratuite pentru studierea

bazelor contabilității într-un format inovator și accesibil pentru

beneficiarii Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova. Cursul on-line de

contabilitate şi 1C este o soluție perfectă de a găsi un loc de

muncă pe viitor, folosind tehnologiile moderne existente la

moment.

Cursuri on-line de Contabilitate și 1C – 
cale sigură de integrare socială a persoanelor cu dizabilități

Îndemnăm toți tinerii cu dizabilități interesați să

aplice la acest curs pentru a-și spori gradul de

cunoștință în domeniu și a mări șansele de

angajare în câmpul muncii pe viitor, astfel

asigurându-și un venit decent și stabil.



Djunara Nuriev – succesul de a-ți găsi un job în doar osăptămână
 

Djunara lucrează într-un post care presupune realizarea

listelor companiilor ce solicită servicii de transport, precum

și a listelor cu transportul disponibil, după care transmite

informația necesară operatorilor. „Mă simt fericită că am

un loc de muncă și mă simt foarte bine în cadrul

companiei. M-am integrat ușor în colectiv. Colegii mei sunt

foarte prietenoși și deschiși pentru a-mi oferi ajutor. Nu m-

am simțit niciodată la locul de muncă discriminată sau

diferită din cauza dizabilității locomotorii pe care o am”-

spune Djunara.

Oficiul în care lucrează Djunara Nuriev este la parter, iar la

intrare există doar o treaptă pe care fata o poate păși,

motiv din care nu a fost nevoie de adaptarea locului său de

muncă.

Olga Morari, specialistă angajare asistată în cadrul

Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova, referindu-se la cazul

Djunarei Nuriev afirma: „Djunara s-a bucurat de susținerea

ambelor părți, atât a managerului de caz, cât și a

angajatorului. E frumos când avem astfel de cazuri reușite,

mai ales când vezi tinerii mulțumiți și fericiți că au acum

un post de muncă!”

Detalii găsiți AICI.

https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1086&rid=1666&l=ro


În cadrul Moldova Fashion Days, care s-a desfășurat la 25

septembrie, publicul larg a avut ocazia să admire în

premieră 5 modele, femei cu diferite tipuri de dizabilități,

care au prezentat creațiile producătorilor autohtoni pentru

sezonul toamnă-iarnă. În calitate de partener al proiectului

„Combatem stigma cu stil", MOTIVAȚIE și-a adus aportul

prin identificarea participantelor cu dizabilități pentru

Moldova Fashion Days. 

În cadrul proiectului „Combatem stigma cu stil" vor fi

identificați producători locali, care vor fi instruiți cu privire

la nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități, urmând

ca aceștia să producă și să comercializeze pe scară largă

articole vestimentare ajustate necesităților persoanelor cu

dizabilități. De asemenea, organizatorii își propun să

desfășoare Fashion Hackathon pe subiectul incluziunii și un

Fashion Show de articole vestimentare ajustate persoanelor

cu dizabilități”.

MOTIVAȚIE s-a implicat în Proiectul „Combatem stigma cu stil” 
 
 

Proiectul „Combatem stigma cu stil" este desfășurat de UNFPA Moldova în parteneriat cu ZIPHOUSE, Asociația Patronală din

Industria Ușoară (APIUS), Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, Berlizzo Events, având scopul de a promova incluziunea în

industria fashion și a sensibiliza producătorii locali cu privire la nevoile specifice ale acestei categorii de persoane. Totodată,

campania își propune să combată discriminarea și să ofere șanse și oportunități egale de afirmare, implicând în calitate de

modele persoane cu dizabilități.


