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„ Nimic pentru noi fără noi! "

Cuvânt de mulțumire:
„Anul

2021

a

fost

un

perspectiva

numărului

implementate

de

an

productiv
de

MOTIVAȚIE,

din

proiecte
dar

și

a

rezultatelor înalte atinse,
Recunoașterea expertizei echipei Asociației la
nivel național și internațional este un rezultat
atins treptat prin dedicații, investiții, implicare,
prin schimb de experiențe și lecții învățate.”
Cu respect, Ludmila IACHIM,
Directoare Executivă

Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor
cu dizabilități prin abilitare economică”
3 ani de expertiză, bune practici și istorii care inspiră
La finele anului 2021 echipa Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova a făcut totalurile programului ,,Îmbunătățirea calității
vieții persoanelor cu dizabilități prin abilitarea economică” în cadrul unei mese rotunde. Programul a fost implementat de
MOTIVAȚIE cu suportul financiar al IM Swedish Development Partner. Acest program este o continuitate a Programului de
angajare asistată implementat de MOTIVAȚIE din 2013.
În cadrul mesei rutunde au fost împărtășite într-un format participativ rezultatele, provocările, dar și lecțiile învățate în
cadrul acestui program, dar și pașii ulteriori pentru asigurarea durabilității serviciilor de angajare asistată.

Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor
cu dizabilități prin abilitare economică”
Echipa MOTIVAȚIEI a făcut schimb de experiență la Bruxelles
cu alte organizații în domeniu
Mai multe organizații ale societății civile au prezentat la Bruxelles, Belgia, proiecte, prin intermediul cărora dezvoltă
aplicații, care ajută persoanele cu dizabilități să se integreze în societate.
În perioada 11-15 octombrie 2021 echipa Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova a participat la Conferința Internațională „The
future is now”, Bruxelles, Belgia. Evenimentul a fost dedicat celei de-a 25 aniversări de la fondarea EASPD „The future is
now: Person Centred Technology to empower people and disability services” (Viitorul este acum: Tehnologia centrată pe
persoană pentru a împuternici oamenii și serviciile pentru persoanele cu dizabilități). Subiectul de bază discutat în cadrul
conferinței a fost adaptarea tehnologiilor noi la necesitățile persoanelor cu dizabilități și serviciile sociale.
În timpul vizitei, echipa Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova a dobândit cunoștințe importante în domeniul tehnologiilor
asistive.

Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor
cu dizabilități prin abilitare economică”
Rezultatele noastre în 2021:
72 persoane cu dizabilități au fost angajate în câmpul muncii;
21 tineri cu dizabilități înscriși la studii și cursuri profesionale;
216 reprezentanți ai companiilor contactați pentru a oferi

locuri de muncă persoanelor cu dizabilități;
59 persoane au beneficiat de consiliere psihologică;
12 Istorii de succes în angajare, elaborate în 2021;
200 de apariții media despre rezultatele MOTIVAȚIEI;

Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor
cu dizabilități prin abilitare economică”
Rezultate în accesibilitate în 2021:
14 schițe de proiect au fost elaborate;
7 rapoarte complexe cu recomandări elaborate;
9 audite ale mobilității pietonale/căi de acces pietonale/stații auto;
24 instituții publice evaluate;

În urma evaluărilor, monitorizării domeniului accesibilitate 7 instituții
au creat condiții de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

Proiectul „Acceptă dizabilitatea, nu și violența”
MOTIVAȚIE a prezentat rezultatele sondajului privind

Printre

percepțiile

atitudinilor negative față de persoanele cu dizabilități și

și

atitudinile

față

de

persoanele

cu

recomandările

propuse

pentru

prevenirea

actelor de violență, reieșind din datele sondajului, ar fi

dizabilități în societate

campaniile media de informare și educare publică,
Sondajul a fost desfășurat în raioanele Strășeni și Fălești,

înăsprirea/legi/sancțiuni mai stricte pentru prevenirea

unde au fost realizate activitățile proiectului „Acceptă

violenței împotriva femeilor și bărbaților cu dizabilități și

dizabilitate, nu și violența”, implementat în perioada 15

îmbunătățirea

ianuarie 2021 – 15 noiembrie 2021 în contextul programului

comunităților.

„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.

Sondajul a avut ca scop studierea atitudinii membrilor
comunităților din raioanele Strășeni și Fălești față de
persoanele

cu

dizabilități

și

modul

în

care

percep

fenomenul violenței față de aceștia. Sondajul a fost realizat
în rândul a 101 membri ai comunităților din raioanele
Strășeni și Fălești.
Raportul integral îl găsiți AICI.

.

nivelului

de

viață

a

membrilor

Proiectul „Acceptă dizabilitatea, nu și violența”
MOTIVAȚIE a totalizat rezultatele proiectului

Programul de instruire prin care femeile cu dizabilități din
Strășeni și Fălești au învățat să combată stereotipurile de
gen și să-și revendice dreptul la o viață fără violență.
Evenimentul a facilitat dialogul dintre reprezentanții APLurilor

Spectacol social la tema combaterii violenței

locale,

societatea

civilă,

finanțatori,

dar

și

beneficiarele proiectului, care și-au împărtășit impresiile
Teatrul social a fost organizat de Asociația „MOTIVAȚIE" din

față de activitățile și impactul programului.

Moldova la Strășeni și Fălești în cadrul proiectului „Acceptă

Detalii găsiți AICI (VIDEO).

dizabilitatea, nu și violența”. Scopul teatrului social e ca
locuitorii celor 2 raioane să devină mai toleranți față de

Rezultatele proiectului au fost prezentate în cadrul

persoanele cu dizabilități, reprezentanții APL-urilor mai

unei conferințe de presă - Detalii AICI

conștienți despre problemele persoanelor cu dizabilități, iar
membrii societății, mai sensibili la problema violenței.
Spectatorii au ajuns la concluzia că pot contribui la
stoparea

acestui

fenomen

prin

propria

atitudine

și

comportament în școală și societate, printr-o abordare
empatică a celor apropiați. Video de la eveniment găsiți
AICI.

„Cetățenii cu abilități votează pentru o țară fără dizabilități"
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a

În

consolidat

cu

elaborate și prezentat Raportul de

din

analiză a participării persoanelor

parteneriatele

administrațiile

publice

locale

cu

Șoldănești și Leova

cadrul

proiectului

dizabilități

parlamentare

alegerile

anticipate

din

11

iulie

încă

Șoldănești și Leova), pe care îl

întâlniri

ale

echipei

Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova cu
reprezentanții
locale.

În

administrației

cadrul

acestora

publice
au

fost

discutate posibilitățile de continuare a
colaborării dintre APL-uri și MOTIVAȚIE.

(cazul

fost

La Șoldănești și Leova s-au desfășurat
două

2021

la

a

puteți găsi integral AICI.

raioanelor

„Cetățenii cu abilități votează pentru o țară fără dizabilități"
Istoriile de succes
ale consilierelor locale
Lilia Puzderi are o dizabilitate fizică din copilărie. De la o
vârstă fragedă ea a luptat pentru drepturile sale și ale
semenilor ei pentru a demonstra societății că persoanele
cu dizabilități sunt egale în drepturi. Lilia este preşedinta
A.O. PRO-TINERET, activistă civică, iar, mai nou în cariera
sa, consilieră locală în satul Borogani. Ea a reușit să se
realizeze în plan profesional, cât și în cel personal, dar și
să ajute alți oameni din localitate și raion să se simtă
respectați și că cineva are grijă de ei. Mai multe detalii
aflați în interviul de mai jos:

„Nu am dorit să răstorn munți,
dar să demonstrez societății că și
o femeie cu dizabilitate contează
și poate aduce schimbări”.
Detalii AICI.

Proiectul „Angajarea реrsоаnelor cu dizabilități
prin promovarea serviciilor de angajare asistată”
Rezultatele proiectului „Angajarea реrsоаnelor cu dizabilități prin
promovarea serviciilor de angajare asistată” au fost prezentate la o
conferință de presă
Podcast audio: Istoria de succes
a lui Sergiu Nunu

MOTIVAȚIE vă prezintă podcastul despre
provocările,

dar

și

oportunitățile

privind

incluziunea în câmpul muncii a tinerilor cu
dizabilități din RM prin prisma Programului
de Angajare Asistată.
Istoria de succes a lui Sergiu Nunu o găsiți
AICI.

Detalii găsiți AICI.

Totalizarea Academiei Democrației incluzive:
14 lideri ai societății civile au elaborat Planuri de Advocacy
pentru o comunitate mai incluzivă
Timp de 5 zile liderii începători ai societății civile au fost
împuterniciți

în

domeniul

democrației

de

echipa

Asociației MOTIVAȚIE. Sunt tineri ambițioși și activi, care
vor să rezolve diverse probleme ale comunității prin
intermediul

Advocacy.

Ghidați

de

specialiștii

MOTIVAȚIEI, aceștia au elaborat propriile Planuri de
Advocacy.
Programul instruire în cadrul „Academiei Democrației
incluzive” a fost conceput pentru liderii începători ai
societății civile, fiind un curs de bază de participare
civică la procesele democratice ale statului. Trainingul a
fost organizat de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova în
cadrul proiectului „Academia Democrației Incluzive”
susținut de Black Sea Trust pentru cooperare regională
Proiectul German Marshall Fund din Statele Unite.
Detalii găsiți AICI.

Social Media Marketing – o nouă oportunitate de a câștiga venituri
pentru tinerii cu dizabilități
La sfârșitul verii MOTIVAȚIE a lansat anunț cu privire la posibilitatea de a beneficia de cursul „SMM Pas cu Pas”? Deja 5
benificiari au absolvit cursul de inițiere în SMM care le-a deschis culisele în domeniul promovării pe Instagram.
Următoarea etapă, trainingul „Instagreamează-te”, fiind dedicată studiului profesional al social media și al diferitor
instrumente de vânzare online.
Alex Gomaniuc, 33 ani și este originar din Hîncești. Tânărul lucrează mai bine de 7 ani la o
companie, care este unul din lideri pe piața de publicitate online din Moldova: „La cursul
avansat „SMM Pas cu Pas” am învăț lucruri noi ce țin de marketing, SMM și tot ce ține de
promovare pe internet. Sunt interesat de acest subiect, fiindcă cunosc că există perspective
mari în acest domeniu dacă te ocupi de el serios. Am fost motivat să urmez acest curs,
deoarece el îmi va oferi cunoștințe noi, dar și posibilitatea să mă dezvolt în plan personal!”

Denis Naghirneac, angajat în calitate de manager SMM la o companie, în care lucrează cu scrierea
textelor, prelucrarea fotografiilor și video-urilor pentru publicații: „O parte din ceea ce am învățat la
curs deja implementez zilnic în munca mea practică, în special ce ține de publicitatea targhetată.
Mulțumesc Bebetter School pentru posbilitatea de a fi mai bun în domeniul SMM!”.
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 cu scopul de a oferi acces la oportunități economice mai bune persoanelor cu
dizabilități.

Mentor my bysiness

Datorită colaborării cu Talmazan School s-a reușit:

- Participarea echipei Asociației la Cursul online oferit de Talmazan School;
- Consultanță în creșterea gradului de vizibilitate în mediul online pe noi rețele sociale ca Instagram, TikTok, Linkedln.

@aomotivatie

@aomotivatie

@Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova

Împreună promovăm abilitarea persoanelor cu dizabilități
în domeniul antreprenoriatului social

În

timpul

proiectului,

echipa

internațională

formată din 7 ONG-uri din Armenia, Moldova,
Georgia, Belarus, Ucraina, Rusia și Germania a
elaborat

mai

multe

filme

motivaționale

cu

istoriile de succes ale tinerilor cu dizabilități, care
și-au lansat cu succes propria afacere.
Proiectul
proiectului

DISENEX
european

+

East

este

#DISENEX

extinderea
-

Disability

Entrepreneurship Expert, care este implementat
de un consorțiu dintre Germania, Italia, Norvegia,
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, în parteneriat cu INTAMT,
implementează proiectul DISENEX + East, ce are ca scop abilitarea
persoanelor cu dizabilități din țările Parteneriatului estic prin
implicarea lor în antreprenoriat social.

Turcia

și

Slovenia,

încurajând

schimbul

practici inovatoare în domeniul social.

de

Istorii
de succes
în angajare
care inspiră.

Mai multe istorii
de succes
găsiți AICI.

Activitățile Proiectului „Combatem stigma cu stil”

1. Ședința foto cu 7 participante ale proiectului;
2. Fashion Hackathon: Fighting Stigma With Style (20 de tineri
designeri de la Universitatea Tehnică a Moldovei au fost provocați să
creeze

colecții

vestimentare

grafice

adaptate

persoanelor

cu

dizabilități);
3. Ciclu de emisiuni TV - ÎN CAROU;
4. Defilare finală (3 designeri moldoveni au creat în premieră colecții
de haine adaptate persoanelor cu dizabilități);
Proiectul „Combatem stigma cu stil" s-a 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 și-a propus să combată discriminarea și să ofere șanse și oportunități egale de afirmare,
implicând în calitate de modele persoane cu dizabilități.

Impozitele pot crea fapte bune!
În 2021, prin intermediul
Legii 2%, către Asociația
„MOTIVAȚIE” din Moldova a
fost direcționată suma de
17.704,81 lei.
Noi le mulțumim tuturor
celor care sprijină
sustenabilitatea serviciilor
pentru persoanele cu
dizabilități din RM!

