
„Dragi prieteni și parteneri, echipa

Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova vă

aduce mulțumiri călduroase și

recunoștință pentru colaborarea noastră.

Vă urăm ca 2023 să fie un an și mai

productiv în care vom reuși să obținem

împreună noi realizări remarcabile și

vom îmbunătăți calitatea vieții

persoanelor cu dizabilități din Moldova. 

Vă mulțumim pentru încredere și

parteneriat! Sărbători fericite alături de

cei dragi!”.
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„Nimic pentru noi fără noi!"

Cu respect,
Echipa MOTIVAȚIEI

Cuvânt de mulțumire:



„CORE Support finanțat de IM Swedish
Development Partner”

21 aplicanți în cadrul programului Angajare

Asistată;

18 persoane acceptate în program pentru

care se identifică un loc de muncă;

18 reprezentanți ai companiilor contactați

pentru a oferi locuri de muncă persoanelor cu

dizabilități;

4 persoane cu dizabilități au fost angajate în

câmpul muncii. Total, în 2022 cu suportul

AMM au fost angajate 33 persoane; 

1 persoană cu dizabilități înscrisă la studii și

cursuri profesionale;

2 istorii de succes ale persoanelor cu

dizabilități angajate cu suportul MOTIVAȚIEI;

Suport la studii și angajare 

23 apariții media despre

rezultatele MOTIVAȚIEI; 



10 persoane consultate în domeniul

accesibilității;

2 instituții publice evaluate;

Refugiați din Ucraina care au

beneficiat de suportul MOTIVAȚIEI

sub formă de pachete cu produse

alimentare și igienice, produse

alimentare speciale (fără lactoză și

gluten) și scutece pentru copii;

„CORE Support
finanțat de IM
Swedish
Development
Partner”

Suport pentru refugiații 
cu dizabilități din Ucraina



Prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul conferinței de presă;

MOTIVAȚIE a împărtășit bunele practici în eliminarea stigmei, discriminării și violenței

față de persoanele cu dizabilități din raioanele Strășeni și Fălești;

Vizită de lucru în Drochia: 15 furnizori de servicii sociale din raioanele Strășeni și Fălești

au participat la un schimb de experiență în domeniul combaterii violenței în familie;

4 acțiuni de sensibilizare pentru societate. 5000 de exemplare ale broșurii „Violența nu

are scuze” au fost distribuite locuitorilor din Strășeni și Fălești pentru a-i sensibiliza;

1 activitate recreativă pentru refugiații din Ucraina;

2 istorii de succes ale persoanelor în familiile cărora trăiesc persoane cu dizabilități,

care au reușit să depășească violența și discriminarea pe criterii de gen sau dizabilitate;

Proiectul „Acceptă dizabilitatea, nu și violența” 

https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1803&l=ro
https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1803&l=ro
https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1803&l=ro


Proiectul „Acceptă dizabilitatea, nu și violența” 

Transport gratuit pentru refugiați. Cel puțin

25 de familii au beneficiat de servicii de

transport accesibil persoanelor cu mobilitate

redusă, inclusiv celor cu dizabilități și

mamelor cu copii;

Pachete alimentare și igienice. 145 de

pachete igienice și 95 de pachete alimentare

specifice au fost oferite refugiaților din

Ucraina (persoane cu dizabilități și femei cu

copii) din cele 2 raioane; 

4 rapoarte complexe cu recomandări

elaborate în domeniul accesibilității; 

3 schițe de proiect au fost elaborate pentru

îmbunătățirea accesului fizic;

2 instituții publice din Strășeni și Fălești au

fost evaluate;



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

Distribuirea calendarului pentru sensibilizarea membrilor societății cu prezentarea a

12 citate motivaționale ale persoanelor cu dizabilități, care au creat familii/au născut

copii. Istoria lor de viață ne arată că ele pot duce un stil de viață activ, pot crea o

familie, pot educa copiii și pot fi un exemplu pentru alte persoane din societate. 



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

Niciodată nu e târziu să te formezi în domeniul IT. Datorită proiectului „Optim –

Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova‘’ realizat de HELVETAS Swiss

Intercooperation, Victoria a reușit să-și vadă visul împlinit. Acum tânăra se bucură de

posibilitatea de a studia designul grafic la școala de design D-Spirit, achitând doar o

parte din curs. Victoria este una din cele 12 persoane cu dizabilități susținute de AMM la

formarea profesională în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2022.



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

Victoria Niculescu, beneficiara Asociației „MOTIVAȚIE” din

Moldova: „Datorită suportului oferit de MOTIVAȚIE îmi pot

acum împlini visul de a învață o profesie nouă pe placul

meu. Sper că după acest curs se vor schimba lucrurile

spre bine – voi căpăta o șansă de a-mi găsi un post de

muncă bine plătit, voi avea o profesie iubită, mă voi simți

realizată și integrată în societate. În aprilie, acest curs era

doar un vis, dar azi este o realitate”.

Această inițiativă a fost desfășurată cu susținerea Agenției Elvețiene pentru

Dezvoltare și Cooperare (SDC) Swiss Cooperation in Moldova în cadrul Optim Project

— Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova”, implementat de #Helvetas

Swiss Intercooperation.



Angajarea și capacitarea unei refugiate din Ucraina în

calitate de asistentă de proiect;

35 pachete cu produse alimentare au fost distribuite

către refugiații din Ucraina;

38 ore de consiliere psihologică pentru aproximativ 20

de persoane refugiate, dintre care persoane cu

dizabilități;

Proiectul „Solidaritatea nu are hotare” 



Proiectul „Solidaritatea nu are hotare” 

25 de persoane au beneficiat de transport accesibil pe

teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotare, dintre

care și persoane cu dizabilitate;

Accesibilizarea rampei de

la intrare în Centrul de

plasament pentru

persoane vârstnice și

persoane cu dizabilități din

mun. Chișinău. Rampa a

fost dotată cu bare de

suport din ambele părți; 

1 istorie umană; 



Proiectul „Împreună 
pentru drepturile 
persoanelor cu 
dizabilități la muncă” 

Discuții cu angajatorii din Chișinău și

Tiraspol pe domeniul dizabilității,

accesibilitate și dreptul la muncă al

persoanelor cu dizabilități;  

Echipele consorțiului a început

lucrul la Broșura de informare pentru

angajatori;

9 persoane cu dizabilități angajate în

câmpul muncii; 

Echipele consorțiului au fost

capacitate în domeniul sănătății

mintale pentru a angaja cu succes

persoane cu dizabilități psiho-

sociale;



Proiectul „Solidaritate și activism pentru pace” 

3 acțiuni de promovare a incluziunii

sociale a persoanelor cu dizabilități

(activitate de salubrizare la Ialoveni,

acțiune culturală la Șoldănești și

Șezătoare de popoare la Leova) și a

refugiaților din Ucraina;



Proiectul „Solidaritate și activism pentru pace” 

1 istorie de succes în angajarea

refugiatei din Ucraina; 

2 interviuri cu autoritate publică

locală;



Proiectul „Solidaritate și activism pentru pace” 

34 de familii din raionul Ialoveni au

beneficiat de suportul MOTIVAȚIEI

sub formă de produse alimentare și

igienice, produse de igienă specială

(scutece pentru adulți și copii) și un

scăunel special WC; 

35 de familii din raionul Șoldănești

au beneficiat de suport sub formă

de produse alimentare, produse de

igienă și produse de igienă specială

(scutece pentru adulți); 



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

MOTIVAȚIE a împărtășit în Belgia bunele experiențe privind implicarea persoanelor cu

dizabilități din Moldova și a refugiaților ucraineni cu dizabilități în livrarea răspunsului la

criza umanitară;



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

Consiliere psihologică – cel puțin 18 persoane;

Cel puțin 25 de persoane au beneficiat de transport accesibil din partea Asociației,

dintre care copii persoane cu dizabilități;  

155 de familiie au beneficiat de suport sub formă de pachete cu produse alimentare și

igienice, scutece pentru copii și produse alimentare specifice (fără lactoză și gluten) și

medicamente;

7 activități recreative pentru refugiații din Ucraina;

Aceste evenimente au fost implementate 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 „Building capacity of emerging trainers with disabilities,
through provision of technical support to lOM” 

14 instruiri privind domeniul dizabilității pentru peste 60 de reprezentanți ai

departamentelor din cadrul Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova

(OIM); 

5 evaluări ale accesibilității ale instituțiilor publice/centrelor de cazare, acreditare

pentru primirea refugiaților din Ucraina;

5 rapoarte complexe cu recomandări elaborate în domeniul accesibilității;  


