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Adunarea Generală a membrilor
AMM: rezultate obținute în
perioada 2018 - 2019
La data de 07 februarie s-a desfășurat Adunarea
Generală anuală a membrilor Asociației “MOTIVAȚIE”
din Moldova (AMM), unde s-au prezentat rezultatele
proiectelor Asociației din ultimii doi ani. În acest
răstimp, cu suportul AMM au fost angajate în câmpul
muncii peste 76 de persoane cu dizabilități, 12 tineri
cu dizabilități au beneficiat de ajutor pentru
înscrierea la studii profesionale.
Nicolae Beșliu, Președintele Asociației: “Rezultatele

De 18 ani suntem alături de
TINE!

noastre vorbesc nu doar în cifre, dar și ca impact
pozitiv asupra societății. Asociația “MOTIVAȚIE” din
Moldova are deja un NUME pe plan național, cu care ar
trebui să ne mândrim”.

Aniversarea este un lucru plăcut, mai ales atunci
când ai atât de mulți prieteni și susținători! La data

Aducem sincere felicitări noilor membrii ai Asociației

de 22 ianuarie 2020 Asociația „MOTIVAȚIE” din

“MOTIVAȚIE”

Moldova a împlinit 18 ani de la fondare.

Administrare, care au aderat în 2020 la organizație!
Suntem

siguri

din
că

Moldova
doar

și

ai

împreună

Consiliului
vom

reuși

de
să

De la fondarea Asociației până la momentul de față,

schimbăm spre bine calitatea vieții persoanelor cu

echipa AMM a implementat peste 40 de proiecte,

dizabilități din Moldova!

care

au

schimbat

spre

bine

sute

de

vieți

ale

persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora,
contribuind la o mai bună informare și percepție a
societății

față

de

potențialul

persoanelor

cu

dizabilități.
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Spargem stereotipurile în
rândul angajatorilor
din Căușeni
La data de 27 februarie, la Căușeni s-a desfășurat
seminarul "Ce trebuie angajatorii să știe pentru a
angaja persoane cu dizabilități?". Activitatea a fost
organizată

de

Centrul

pentru

Educație

Antreprenorială și Asistență în Afaceri în parteneriat
cu Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM).

În incinta Direcției de Ocupare a Forței de Muncă
Căușeni,

membrii

AMM

au

organizat

pentru

reprezentanții companiilor o activitate interactivă de
simulare
La data de 30 ianuarie reprezentanții Asociației
„MOTIVAȚIE” din Moldova și-au împărtășit bunele
practici

de

incluziune

în

câmpul

muncii

a

persoanelor cu dizabilități prin programul Angajare
Asistată în cadrul seminarului informativ pentru
angajatori „Măsuri de ocupare a forței de muncă
implementate de ANOFM”. Activitatea s-a desfășurat
în cadrul Expoziției naționale “Fabricat în Moldova”,
ediția a XIX-a, de la MoldExpo.

AMM ȘI-A PREZENTAT
EXPERIENȚA DE ANGAJARE
A PERSOANELOR CU
DIZABILITĂȚI LA
“FABRICAT
ÎN MOLDOVA”

a

interviului

de

angajare.

Ei

au

fost

familiarizați cu Ghidul pentru angajatori privind
acomodarea locului de muncă pentru persoane cu
dizabilități și care sunt necesitățile acestor persoane,
în depedență de tipul de dizabilitate.
Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului
REVOCC II, implementat de CEDA în parteneriat cu
MECC și ANOFM, cu suportul financiar al Agenției
Austriece pentru Dezvoltare (ADA).
Sursa foto: DOFM Căușeni

În cadrul expoziției, Camera de Comerț și Industrie
a oferit spațiu gratuit pentru meșterițele cu abilități
speciale, beneficiare ale Asociației „MOTIVAȚIE" din
Moldova. Doamnele și-au promovat talentul prin
lucrări confecționate manual, sporindu-și venitul.
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2500 de mărţişoare au adus
primăvara angajaților Premier
Energy
Conform tradiției, angajații Î.C.S. Premier Energy
S.R.L. şi Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. au
primit câte un mărțișor, oferit de echipa proiectului.
În dimineața zilei de 2 martie un grup comun format
din membrii și beneficiari ai Asociaţiei „MOTIVAȚIE”
din Moldova și reprezentanți ai întreprinderilor
Premier Energy în Moldova au trecut prin fiecare
birou pentru a oferi cele 2.500 de mărțișoare.

De 9 primăveri promovăm
dedicația meșterițelor cu
dizabilități

Apreciem foarte mult contribuția Î.C.S. „Premier
Energy

Î.C.S.

„Premier

Energy

Distribution"

S.A.

a

continuat un proiect de suflet, inițiat acum 9
primăveri,

prin

care

şi-au

propus

să

S.A.,

care

oferă

anual

persoanelor cu dizabilități șansa să-și demonstreze

În 2020 Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM)
și

Distribution"

abilitățile prin munca depusă la confecționarea
mărțișoarelor

și

să

ducă

un

mod

de

viață

independent.

sprijine

persoane cu dizabilități la formarea deprinderilor
antreprenoriale

și

de

promovare

a

tradițiilor

naționale prin lucrări hande-made.
La

24

februarie

în

incinta

oficiului

AMM

s-a

desfășurat o activitate de împachetare a 2.500 de
mărțișoare,

confecționate

cu

multă

căldură

și

dedicație de opt meșterițe cu dizabilități.

Sursa foto: Premierenergy.md
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De la stagiu la angajare
Încurajată de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, în
decembrie 2019 Eugenia a aplicat la Programul ONU
de Stagii pentru Diversitate cu durata de 5 luni. După
care ea a fost angajată la ONU în departamentul de
contabilitate, direcția operațiuni, cu grafic parttime.
Eugenia mărturisește că se simte foarte bine la locul
de muncă, unde a fost acceptată cu căldură de
colegi. Doamna are un soț și doi băieți, unul de 14 și
altul de 5 ani. Munca îmi permite să acord destulă
atenție familiei, dar și să mă dezvolt în plan
profesional.

În stil activ pe patru roți

Eugenia: „Aș dori ca angajatorii să aibă mai multă

După suportul oferit de AMM, atât la studii, cât și la

încredere în persoanele cu dizabilități și să le dea

muncă, Iuliana și-a schimbat viața cardinal. Ea a

șansa să-și demonstreze potențialul de muncă. O șansă

trecut cu traiul în capitală, și-a făcut noi prieteni și

oferită la timp poate schimba destine”.

a devenit independentă financiar. În Chișinău ea are
senzația de libertate, căci se bucură zilnic de
transport accesibil și de un trai indepedent.

Angajată la o companie de telefonie
mobilă
Iuliana activează la moment în calitate de Agent de
Operațiuni cu Clienții și se simte mulțumită de
postul de muncă pe care îl are.
Datorită implicării „MOTIVAȚIEI”, oficiul în care
lucrează Iuliana a devenit accesibil sută la sută. În el
există cameră sanitară accesibilă, o rampă comodă
la intrare în instituție, ascensor cu uși largi, iar
masa de lucru la care muncește se regulează după
înălțimea de care are nevoie.
Sursa foto: Centrul Media pentru Tineri
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Cum ne susții
prin intermediul
Legii 2%?
O poți face în 2020 până la sfârșitul luni
aprilie prin Oficiul Teritorial al Serviciului Fiscal
de Stat, prin poștă sau online (prin aplicarea
semnăturii electronice);
Persoanele fizice, care doresc să direcționeze
2%, pot să depună la Oficiul Teritorial al
Serviciului Fiscal de Stat declarația cu privire
la

impozitul

pe

venit

(formularul

CET15).

Trebuie să aveți cu voi buletinul, informațiile
cu privire la venit pentru anul precedent, codul
fiscal al organizației pe care o sustineți pentru
a face direcționarea;
În secțiunea „Desemnarea procentuală” din
Declarația Dvs. Vă rugăm să indicați codul fiscal
al

Asociației

“MOTIVAȚIE”

din

Moldova: 1010620005209.

Ce înseamnă Legea 2%?
Este o modalitate indirectă prin care statul susține
financiar activitatea sectorului non-profit. Această
lege oferă dreptul persoanelor fizice să direcționeze
anual o parte din impozitul lor pe venit care urma să
ajungă în bugetul de stat către organizațiile nonguvernamentale sau către organizațiile religioase
care acționează în interes public. Deci, nu este o
donație!
Încurajăm

toți

cetățenii

să

participe

activ

în

procesul de desemnare procentuală pentru a susține
inițiativele comunitare!
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