
„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:



La data de 15 ianuarie 2021 Asociația

„MOTIVAȚIE” din Moldova a lansat

proiectul „Acceptă dizabilitatea, nu și

violența” în contextul programului

„Împreună împotriva stereotipurilor de

gen și a violenței pe bază de gen”,

finanțat de Uniunea Europeană și

implementat în comun de UN Women

și UNFPA. 

Scopul proiectului constă în

capacitarea și consolidarea unui grup

de femei cu dizabilități și mame care

au copii cu dizabilități, în vederea

eliminării stereotipurilor și

prejudecăților de gen, prevenirii și

combaterii violenței și fortificării

încrederii de sine a acestora. 

În cadrul proiectului, MOTIVAȚIE oferă

suport psihologic pentru femeile cu

dizabilități și mame care au copii cu

dizabilități din raioanele Strășeni și

Fălești, în vederea depășirii situațiilor

de violență. 

În luna februarie curent a avut loc

prima ședință online, în care

participantele proiectului au făcut

cunoștință cu finanțatorii și echipa

de implementare a MOTIVAȚIEI.

Într-o atmosferă prietenoasă și

non-formală, femeile cu

dizabilități și mame care au copii

cu dizabilități, din raioanele

Strășeni și Fălești, și-au împărtășit

așteptările, dar și necesitățile cu

privire la desfășurarea activităților

proiectului. 

.

În luna martie 2021 s-au desfășurat

deja două întâlniri cu reprezentanții

Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova

și Autoritățile Publice Locale din

raioanele Fălești și Strășeni. Echipa

MOTIVAȚIE le-a vorbit autorităților

despre noul proiect lansat și ce

activități sunt planificate în cadrul

acestuia.

Urmează Acțiuni de sensibilizare atât

pentru locuitorii raioanelor Fălești și

Strășeni, cât și pentru autoritățile

Publice Locale din aceste raioane.

Scopul acestor activități va fi de a

ajuta cetățenii să-și formeze

atitudini corecte față de persoanele

cu dizabilități și față de fenomenul

violenței și a ajuta autoritățile să

soluționeze problemele cu care se

confruntă persoanele cu dizabilități

la nivel local.

MOTIVAȚIE a lansat proiectul „Acceptă dizabilitatea, nu și violența”

Mai multe detalii despre proiect găsiți aici. 

https://motivatie.md/index.php?pag=page&id=1304&l=ro


„Am un vis” așa și-a început discursul public activistul american pentru

drepturile civile Martin Luther King Jr. în timpul marșului de la Washington

pentru locuri de muncă și libertate din 1963. Cu siguranță, aveau un vis și

fondatorii Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova: Igor Meriacre, Nicolae Beșliu și

Oxana Pisceanscaia, o echipă de entuziaști, care în 2002 au început procesul de

integrare în societate a persoanelor cu dizabilități fizice din Republica Moldova

prin fondarea organizației. 

Progresele și provocările organizației

pentru 2020 s-au discutat la data de 12

martie 2021 în format online la Adunarea

Generală anuală a membrilor Asociației

„MOTIVAȚIE” din Moldova. În cadrul

acesteia, a fost prezentat Raportul pe

activități și Raportul financiar al

Asociației pentru 2020. 

De asemenea, s-au discutat cele mai

importante rezultate, dar și provocări ale

Programului Angajare Asistată.

otiveze și să

fere suport persoanelor cu dizabilități din Moldova.

inde spre rezultate mai mari.

ubește să facă viața persoanelor cu dizabilități mai frumoasă în fiecare zi. Știe să

alorifice capacitățile și

bilitățile voastre.

ine la fiecare din voi.

nformează și încurajează tinerii să ducă un mod de viață activ și independent.

mpatizează cu istoriile de succes ale persoanelor cu dizabilități.

Membrii 
MOTIVAȚIEI 

s-au întrunit la
Adunarea Generală

anuală
 

 De 19 ani

MOTIVAȚIE

este alături de

voi ca să...



La data de 19 februarie 2021 s-a

desfășurat activitatea de împachetare a

mărțișoarelor, confecționate cu multă

grijă și inspirație de meșterițe cu

dizabilități pentru întreprinderile

Premier Energy.

Spre deosebire de anii precedenți

evenimentul a fost organizat în format

online din motivul situației pandemice

din țară. Sesiunea a cuprins o mică

instruire privind modul corect de

împachetare a mărțișoarelor și

asigurarea tuturor măsurilor de

precauție în organizarea muncii de la

distanță pentru echipa Asociației

„MOTIVAȚIE” din Moldova, angajații

întreprinderilor Premier Energy și

meșterițele cu nevoi speciale, care nu

doar că au confecţionat mărţişoarele, ci

au dorit să participe şi la împachetarea

lor.

 

De 10 ani MOTIVAȚIE
dăruiește primăvara în miniatură

 
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova

apreciază înalt parteneriatul cu

întreprinderile Premier Energy, care

pentru a-l zecelea an consecutiv ne susțin

și valorifică abilitățile meșterițelor cu

dizabilități, oferindu-le această

posibilitate extraordinară de a-şi asigura

un venit suplimentar prin confecționarea

mărțișoarelor, ceea ce contribuie, implicit,

la sporirea gradului lor de încredere în

sine și incluziunea lor socială.

La 1 martie cele 2.500 de mărțișoare

confecționate de beneficiarele Asociației

„MOTIVAȚIE” din Moldova au adus

primăvara pentru consumatorii ce vor

vizita oficiile comerciale şi pe birourile

angajaților Premier Energy, iar odată cu

ea - tradiţia şi multă căldură în suflete.

Tradițiile ne unesc



În 2020, grație Legii 2% Asociația

„MOTIVAȚIE” din Moldova a creat un

loc de muncă la Chișinău pentru un

tânăr cu dizabilități, utilizator de

scaun rulant, iar alte 3 persoane cu

dizabilități au beneficiat de un curs de

Contabilitate și 1C.

Anul trecut, prin intermediul

mecanismului 2%, către MOTIVAȚIE a

fost direcționată suma de 16.088 lei.

Banii au fost folosiți pentru

îmbunătățirea calității vieții pentru un

tânăr cu dizabilități din raionul

Criuleni, care a fost susținut de

MOTIVAȚIE să-și dezvolte propria

mini-afacere. Din banii direcționați a

fost achiziționat mobilierul și

echipamentului necesar pentru

crearea locului de muncă.

Cu suportul AMM Marin a fost angajat în

calitate de operator clientelă la o

companie de creditare din Chișinău.

Angajatorul lui Marin a dat dovadă de

receptivitate și profesionalism,

permițându-i să-și pună în valoare

abilitățile și să-și demonstreze potențialul

de muncă. 

Marin: „După angajarea mea la companie,

în viața mea au apărut noi oportunități.

Salariul îmi permite nu doar să-mi achit

chiria, serviciile comunale, dar și să mă

dezvolt în plan personal. Planific să merg la

cursuri de engleză, nivel avansat”. 

AMM transformă visele
persoanelor cu

dizabilități în realitate
 

Amintim că în 2020 trei persoane cu

dizabilități au beneficiat gratuit de

cursul de Contabilitate și 1C vers. 8.3,

organizat de Institutul Internațional de

Management „IMI-NOVA” în colaborare

cu echipa Expert Contabil, prin

mecanismul 2% către Asociația

„MOTIVAȚIE” din Moldova în 2019.

Mulțumim tuturor celor care au avut

încredere în MOTIVAȚIE și au contribuit

la îmbunătățirea calității vieții

persoanelor cu dizabilități din

Republica Moldova prin direcționarea a

2% din impozitul pe venit către noi.

Marin: „Fiecare nou
interviu de angajare a

fost pentru mine o
experiență”

Istorii care inspiră

https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1086&rid=1594&l=ro
https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1086&rid=1594&l=ro


33 beneficiari admiși în Programul Angajare Asistată (11 F/ 22 B);

15 de persoane cu dizabilități angajate în câmpul muncii (6 F/ 9 B);

2 tineri cu dizabilități înscriși la studii și cursuri profesionale;

Cel puțin 80 reprezentanți ai companiilor contactați pentru a oferi locuri de muncă persoanelor cu

dizabilități; 

Cel puțin 22 de apariții media (participări TV, emisiuni, 

reportaje, presă scrisă) despre rezultatele AMM;

 Rezultate în cifre (01 ianuarie – 31 martie 2021):
 



             Demersuri, expediate către diverse instituții, pentru a solicita asigurarea 

             dreptului la accesibilitate pentru persoane cu dizabilități;

         

             Rapoarte complexe cu recomandări elaborate pe domeniul accesibilității;

             Schițe de proiect au fost elaborate pe domeniul accesibilității;

                       Persoane au beneficiat de consultanță tehnică;

                       Instituții publice au fost evaluate, printre care:

4 camere sanitare din parcul Valea Trandafirilor 

Consiliul Raional Strășeni 

Centrele Medicale MedFamily

Școala muzicală din or. Fălești

Școala Primară Criuleni

4 oficii poștale din sectorul Ciocana (nr. 2052, 2037, 2044 și 2023)

 Rezultate în accesibilitate (01 ianuarie – 31 martie 2021):
 

https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1611&l=ro
https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1611&l=ro
https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1609&l=ro
https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1607&l=ro
https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1602&l=ro
https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1593&l=ro
https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1603&l=ro
https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1601&l=ro

