
„Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova are o

echipă unită și puternică, formată din

persoane cu și fără dizabilități, cu o

experiență de lucru mai bine de 20 de ani

de promovare a incluziunii sociale a

persoanelor cu dizabilități din Republica

Moldova. Cunoaștem nu din auzite despre

necesitățile grupului nostru țintă, dar din

propria viață. Ne bucurăm că experiența

noastră ca organizație este recunoscută nu

doar la nivel de țară, dar și peste hotare”.
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„Nimic pentru noi fără noi!"

Cu respect,  Ludmila IACHIM, 
Directoare Executivă

Cuvânt de salut:



În cadrul Adunării Generale

extraordinare a membrilor

Asociaţiei „MOTIVAȚIE” din

Moldova a fost aleasă următoarea

componență a Consiliului de

Administrare: Beșliu Nicolae,

Rățoi Elena, Luminița Suveică,

Victor Koroli și Mariana Țîbulac-

Ciobanu.

De asemenea, în cadrul Adunării

Generale a fost prezentat

Raportul pe mandatul de 4 ani

(2018-2022) al directoarei

executive a Asociației

”MOTIVAȚIEI”, Ludmila Iachim, și

s-a discutat asigurarea

sustenabilității Asociației. 

„CORE Support finanțat de IM Swedish
Development Partner”

Adunarea Generală extraordinară a membrilor Asociaţiei



Serviciul de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități,

prestat de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, a fost acreditat

pentru următorii 5 ani, conform deciziei CNAPSS privind

acreditarea prestatorului de servicii sociale nr. 595 din 22 iulie

2022.

Grație suportului oferit de IM Swedish Development Partner, care

a susținut din 2013 Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova în

dezvoltarea serviciului, echipa MOTIVAȚIEI și-a consolidat

capacitățile  privind serviciile de angajare asistată timp de 9 ani.

Împreună aducem schimbarea în societate și transformăm viața

persoanelor cu dizabilități în istorii de succes!

„CORE Support finanțat de IM Swedish 
Development Partner”

Serviciul de angajare asistată 
pentru persoanele cu dizabilități 
a fost acreditat pentru următorii 5 ani



6 persoane cu dizabilități au fost angajate în câmpul muncii; 

1 tânăr cu dizabilități înscris la studii și cursuri profesionale;

28 reprezentanți ai companiilor contactați pentru a oferi locuri de muncă

persoanelor cu dizabilități, dintre care 8 companii noi; 

15 apariții media despre rezultatele MOTIVAȚIEI;

6 schițe de proiect și 5 rapoarte complexe cu recomandări elaborate în domeniul

accesibilității; 

1 instituție publică evaluată. 

„CORE Support finanțat de IM Swedish 
Development Partner”

Rezultatele AMM pentru perioada 01 iulie – 30 septembrie 2022:

 



Grație suportului oferit de IM Swedish Development Partner și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare

(SDC), MOTIVAȚIE a oferit ajutor refugiaților din Ucraina pentru perioada 01 iulie – 30 septembrie 2022 sub formă

de:

„CORE Support finanțat de 
IM Swedish Development 
Partner”

Suport pentru refugiații din Ucraina

 

133 pachete cu produse alimentare; 

129 pachete cu produse igienice;

9 pachete cu produse igienice pentru copii;

4 pachete cu produse alimentare pentru copii;

6 pachete cu produse alimentare specifice (fără lactoză 

și gluten);

25 pachete cu medicamente.

https://www.facebook.com/IM.Moldova/?__cft__%5b0%5d=AZWx30UkK0hZEE_bk4l-tFlvehrdlP5ezpek23hi2q0NLo9vlOzJsk07Jk7G2RrtcHbif8bSHKggEF7OU_45wDT-x22aGMd5HvyB_DFh29f8Mgp7ZIssjO8yuG__MY-0LI9Ma9E2ODqb6eqXyXT90GW_0zDtjzbtKOO-IX4GYjvHmAlzb-vM4Iaf2SQnGwqYJUc&__tn__=kK-R


18 bărbați din Strășeni și Fălești au fost capacitați să

contribuie la prevenirea și eliminarea diferitor forme de

discriminare și violență față de persoanele cu dizabilități.

Bărbații din Strășeni și Fălești au fot instruiți să depășească

stereotipurile de gen în familie.Ei au participat la o sesiune

de instruire despre rolul tatălui în dezvoltarea și educația

copilului, dar și despre măsurile de prevenire a violenței în

familie. 

Autoritățile publice locale din Strășeni și Fălești au fost

antrenate în programe de incluziune a persoanelor cu

dizabilități. 22 de reprezentanți ai APL din aceste două

localități s-au reunit în cadrul unei sesiuni de instruire care

a avut drept scop responsabilizarea factorilor de decizie

locali privind promovarea serviciilor incluzive pentru

persoanele cu dizabilități din localitate.

În luna septembrie primarii din raioanele Strășeni și Fălești

au luat parte la un exercițiu mai puțin obișnuit. După ce au

fost instruiți în domeniul accesibilității spațiului public,

aceștia au încercat să utilizeze echipamentul asistiv al

persoanelor cu dizabilități pentru a testa gradul de

accesibilitate în cele 2 raioane. 

Proiectul „Acceptă dizabilitatea, nu și violența” 



41 femei cu dizabilități și mame cu copii cu dizabilități;

14 bărbați în familiile cărora trăiesc persoane cu

dizabilități;

11 persoane refugiate au beneficiat de suportul psihologic

individual.

MOTIVAȚIE a participat la Istanbul la cea de-a 2-a întâlnire a

partenerilor din cadrul Programului „Împreună împotriva

stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”. 

De asemenea, au fost oferite servicii de transport adaptat

pentru persoane cu dizabilități și mame cu copii (21 de

familii). 

În cadrul proiectului, de suportul psihologic au beneficiat:

Echipa MOTIVAȚIEI a organizat activități recreative pentru

femeile refugiate din Ucraina și copiii acestora.

În perioada 01 iulie – 30 septembrie 2022 MOTIVAȚIE a oferit

refugiaților din Ucraina suport sub formă de 120 pachete cu

produse igienice.

   

Proiectul „Acceptă dizabilitatea, nu și violența” 



Organizarea a 2 mese rotunde de totalizare a proiectului

„Acces pentru toți la servicii incluzive de sănătate sexuală și

reproductivă" la Soroca și Cahul. 

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a promovat în presă 7

filmulețe privind dreptul la sănătatea sexuală și reproductivă

a persoanelor cu dizabilități, Spoturile sociale au ca scop

promovarerea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități,

pentru a ajuta membrii comunității să conștientizeze riscurile

legate de abordarea unui comportament stereotipic față de

dreptul la sănătatea sexuală și reproductivă a persoanelor cu

dizabilități.

Proiectul „Acces pentru toți la servicii incluzive 
de sănătate sexuală și reproductivă” 



Cu suportul Agenției

Elvețiene pentru

Dezvoltare și Cooperare

(SDC), MOTIVAȚIE a

procurat un microbus nou,

la care au fost instalate

bare de suport și curele

speciale pentru fixarea

scaunului rulant. 



În iulie 2022, echipa MOTIVAȚIEI a transportat-o pe Margarita,

originară din Odesa, până la punctul de trecere frontieră Palanca-

Maiaki-Udobnoe. Transportul accesibil a fost asigurat pentru ea în

cadrul proiectului „Immediate response to refugees with disabilities

from Ukraine”, cu sprijinul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și

Cooperare (SDC) și IM Swedish Development Partner. 

Margarita: „În iulie, echipa MOTIVAȚIE m-a dus de la Chișinău până

la graniță (Palanca-Maiaki-Udobnoe), unde m-au întâlnit rudele.

Noul microbus al MOTIVAȚIEI este foarte confortabil, este dotat cu

lift special pentru utilizatorii de scaun rulant”.

Proiectul „Acces pentru toți la servicii incluzive 
de sănătate sexuală și reproductivă” 



Grație proiectului „Optim -

Oportunități prin Tehnologii și

Inovație în Moldova‘’ realizat de

HELVETAS Swiss

Intercooperation, alte persoane

cu dizabilități au avut

posibilitatea să beneficieze de

cursuri în domeniul IT. Acestea

vor avea ulterior acces mai bun

la oportunități economice și vor

putea găsi pe viitor un loc de

muncă potrivit abilităților și

competențelor. 

Proiectul a contribuit la

îmbunătățirea abilităților

organizației de promovare

online și a diversificat metodele

de promovare a serviciilor

organizației.

Proiectul „Optim - Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova” 



Creșterea resurselor financiare recepționate prin

Legea 2%: în 2022 către Asociația „MOTIVAȚIE”

din Moldova a fost direcționată suma de 28.584

lei comparativ cu anul 2021 când a fost

direcționată către AMM suma de 17.704 lei. Le

mulțumim tuturor susținătorilor noștri pentru

încredere și devotament! Împreună creăm istorii

de succes!.

Diversificarea metodelor de donare către

MOTIVAȚIE prin PayPal și Patreon.

Crearea Planului de acțiuni pentru 2022 ce

permite o planificare mai eficientă a activităților

de promovare și vizibilitate a tuturor proiectelor

implementate de Asociație.

În timpul proiectului, echipa MOTIVAȚIEI a fost

capacitată să utilizeze noi instrumente de

promovare a serviciilor organizației prin LIVE.

Proiectul „Optim - Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova” 



Cu sprijinul Fundației Franceze, refugiații

cu dizabilități din Ucraina au beneficiat

de suport conform necesităților

individuale în perioada 01 iulie – 30

septembrie 2022 sub formă de:

.

Proiectul „Solidaritatea nu are hotare” 

111 pachete cu produse alimentare; 

77 pachete cu produse igienice;

6 pachete cu produse igienice pentru

copii; 

9 pachete cu produse alimentare pentru

copii;

6 pachete cu medicamente.

De asemenea, a fost oferit suport

psihologic pentru refugiați, cât și servicii

de transport accesibil persoanelor cu

dizabilități, atât în Republica Moldova,

cât și în Germania, România.



Acțiunile întreprinse în cadrul proiectului

în perioada 01 iulie – 30 septembrie 2022: 

Inițierea ONG-urilor locale din zona

Transnistreană în domeniul Angajării

Asistate și motivarea lor de a presta servicii

de angajare pentru persoanele cu

dizabilități. Această activitate a contribuit

la faptul că prestatorii de servicii angajare

asistată vor livra servicii calitative pentru

persoanele cu dizabilități; 

În cadrul proiectului s-au desfășurat deja 4

ședințe de lucru între membrii

consorțiului;

Angajarea a 3 persoane cu dizabilități în

câmpul muncii. 

Proiectul „Împreună 
pentru drepturile 
persoanelor cu 
dizabilități la muncă” 



38 de femei din raioanele Leova, Șoldănești și

Ialoveni au fost capacitate să se implice activ

în gestionarea crizei umanitare. Ca urmare a

participării la trainingul „Planificarea

răspunsului la criza umanitară în bază de

gender și dizabilitate" a fost sporită

participarea femeilor în crearea unei

comunități incluzive, 

Proiectul „Solidaritate și activism pentru pace”

a unit femei cu și fără dizabilități, inclusiv

refugiate din Ucraina. Participantele au învățat

în cadrul a două traininguri cum să-și valorifice

potențialul pentru a ajuta oamenii din

comunitatea lor, care vor fi aliații și aliatele lor

de bază în soluționarea crizei umanitare și au

venit cu diverse soluții pentru aplicarea

principiilor învățate în planificarea răspunsului

incluziv și în bază de gender și dizabilitate la

criza umanitară. 

Proiectul „Solidaritate și activism pentru pace” 



În luna septembrie curent echipa MOTIVAȚIEI a organizat

în raionul Anenii Noi, satul Gura Bîcului, o activitate

recreativă pentru refugiații din Ucraina. Aceasta a fost

implementată în contextul proiectului „Disability solidarity:

Mobilizing Moldovan OPDs and Ukrainian refugees with

disabilities to strengthen disability inclusion in the

response”. Susținut financiar de către EDF (European

Disability Forum). 

Proiectul va acorda sprijin refugiaților din Ucraina și

familiilor acestora, dar și va ajuta persoanele refugiate din

Ucraina să-și găsească un loc de muncă potrivit

competențelor și abilităților.

Obiectivul de bază al EDF (European Disability Forum) este

sprijinirea organizațiilor din Moldova care lucrează cu

persoanele cu dizabilități ca să-și asume un rol central în

planificarea răspunsului la criza cauzată de război. De

asemenea, proiectul va îmbunătăți gradul de

conștientizare a actorilor umanitari și a factorilor de

decizie privind răspunsul incluziv la criza umanitară.

Proiectul „Disability solidarity: Mobilizing Moldovan OPDs 
and Ukrainian refugees with disabilities to strengthen disability
inclusion in the response” 



Angajații Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova

(OIM Moldova) au fost instruiți de echipa MOTIVAȚIEI cum să

asiste corect o persoană în scaun rulant, cum să manevreze

echipamentul asistiv la apariția unor obstacole precum borduri,

praguri, trepte sau scări. 

Echipa MOTIVAȚIEI a sensibilizat pe domeniul dizabilității mai

mulți specialiști din cadrul poliției de frontieră și reprezentanții

serviciului vamal. Activitățile s-au desfășurat în cadrul „Cursului

formare de formatori în domeniul comunicării cu categoriile

vulnerabile în context umanitar, creșterea rezistenței

personalului la stres și prevenirea sindromului de burnout”.

Total, în perioada respectivă au fost realizate 3 instruiri de

echipa MOTIVAȚIEI. De asemenea, s-a oferit transport adaptat

pentru refugiații din Ucraina.

Proiectul „Building capacity of emerging trainers with disabilities,
through provision of technical support to lOM” 


