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Echipa Asociației

„MOTIVAȚIE” din Moldova

rămâne a fi elementul-cheie

în realizarea cu succes a

proiectelor. Am creat o

reputație extrem de pozitivă

în rândul beneficiarilor

noștri, demonstrând o calitate

ridicată a serviciilor oferite,

fiabilitate și integritate

profesională. 

Avem o experiență solidă,

recunoscută la nivel național,

în oferirea de expertiză în

domeniul dizabilității

(accesibilitate, angajare

asistată, asigurarea și

promovarea drepturilor

persoanelor cu dizabilități). 
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MESAJ DE MULȚUMIRE

Ludmila IACHIM, Directoare Executivă

"Nimic pentru noi fără noi!" 
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Un Program 

de suflet pentru fiecare

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a lansat la

începutul lunii mai „Programul de Asistență

psihologică la distanță pentru femeile cu

dizabilități în timpul pandemiei COVID-19”. 

„50 de persoane cu dizabilități

din Republica Moldova au

beneficiat de suport psihologic

și informațional”

Programul a avut ca scop susținerea persoanelor cu

dizabilități, pentru a facilita trecerea lor mai

ușoară peste situația de urgență existentă în

Republica Moldova, dar și în lumea întreagă. 

În cadrul acestuia, 50 de persoane cu dizabilități

din Republica Moldova au beneficiat timp de două

luni de susținere psihologică și consultanță

individuală la distanță și au participat la o serie de

sesiuni de informare. 

Programul a fost implementat de Asociația

„MOTIVAȚIE” din Moldova, în parteneriat cu

Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și

Abilitarea Femeilor (UN Women) și finanțat de

Suedia.

În cadrul „Programului de Asistență psihologică

la distanță pentru femeile cu dizabilități în

timpul pandemiei COVID-19” Asociația

„MOTIVAȚIE” din Moldova a elaborat Broșura în

format easy to read „Suport informațional și

psihologic pentru femeile cu dizabilități" ce a

avut ca scop susținerea informațională a femeilor

cu dizabilități din Republica Moldova în perioada

răspândirii virusului Covid-19 și un spot în

format audio. Ambele materiale sunt disponibile

în română și rusă pe site-ul Asociației.
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Broșura a inclus informații accesibile despre

riscurile pandemiei Covid-19 și metodele de

protecție de virus acasă sau afară. 

Spotul audio a fost dedicat informării și

susținerii persoanelor cu dizabilități, în perioada

situației de urgență existentă în Republica

Moldova în contextul răspândirii pandemiei

COVID-19. 



Opinia participantelor Programului:

Adela: „A fost un program de suport psihologic bine structurat, care a venit în

sprijinul persoanelor cu dizbailități pentru a le acorda consiliere psihologică și

a-i ajuta să depășească mai ușor această perioadă. Programul m-a ajutat să trec

peste anumite momente frustrante cu valorificarea resurselor personale,

conştientizarea propriilor nevoi şi limite, identificarea modalităţilor de depăşire

a situaţiilor dificile”.

Lilia: „În cadrul programului, mi-a plăcut sesiunea privind menţinerea unui

mod sănătos de viaţă pe timp de pandemie, pentru că sănătatea este foarte

importantă, mai ales în starea de urgenţă provocată de COVID-19. Sfaturile și

implicarea specialiştilor ne-au ajutat să ne informăm  corect   privind modul de

îngrijire a sănătății noastre. Am devenit mult mai conștienă privind igiena

personală și respectarea măsurilor de restricție impuse de Guvern prin

purtarea măștilor. Pandemia ne-a invăţat că timpul cel mai prețios este cel

petrecut cu familia, însă este important să atragem atenție și la sănătatea

noastră”.
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Oxana: „Prin intermediul acestui progam m-am

adresat la ajutorul psihologului, care m-a ajutat

mult prin diferite sfaturi și sugestii. Depresia, pe

care am suportat-o, m-a făcut mai puternică, mai

optimistă și mai încrezută în propriile forțe”.

Mariana: „Programul m-a ajutat să fac față depresiei, violeței în familie și să

primesc sfaturi utile de la psiholog, pe care neaparat le voi urma. Perioada

pandemiei m-a învățat că trebuie să fim mai buni și să acceptăm lucrurile din

viața noastră. Vă mulțumesc că ne-ați făcut pe noi, femeile cu dizabilități, mai

sigure în forțele propii”.

Ольга: „Замечательный проект. Он помог мне увидеть, что я не одна и

почувствовать заботу о себе. В нем я узнала много полезного и нужного. В

моей семье были некоторые вопросы, требующие обращения к

специалистам. Участие в сессиях сразу же избавило меня от мысли

обратиться к психологу, потому что, в процессе занятий, я получила

нужные ответы”.
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Sprijinul
adevărat vine

din inimă

La începutul lunii mai

2020, Asociația

„MOTIVAȚIE” din Moldova

a distribuit pachete cu

produse alimentare și de

igienă la 36 persoane cu

dizabilități din mai multe

regiuni ale republicii. 
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Ne-am informat corect în perioada pandemiei

Broșura „Dizabilitatea și Covid-19” a avut ca scop susținerea informațională a

persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. Aceasta a inclus informații

accesibile despre ce înseamnă Coronavirus, care sunt riscurile pandemiei și

măsurile necesare de protecție. Cum să te informezi corect, ca să nu fii prada

miturilor, cum să interacționezi cu copilul în perioada izolării și ce organizații din

RM prestează servicii sociale gratuite pentru persoanele cu dizabilități.

Noutăți pentru presă

Asociația „MOTIVAȚIE" din Moldova a elaborat

materialul informativ pentru presă (în limba română

și rusă) „Cum scriem corect despre persoanele cu

dizabilități” pentru a exclude limbajul

discriminatoriu din materialele jurnalistice despre

persoanele cu dizabilități. 

Infomația înseamnă putere!

Asociația „MOTIVAȚIE" din Moldova a elaborat

Pliantul „Accesibilitatea fără bariere”, cu acțiuni și

rezultate ale Asociației pe parcursul activității sale. 

Ne-am bucurat foarte mult

să împărtășim cu voi

rezultatele noastre în

accesibilitate, pentru că

sunteți cei care ne

susțineți și credeți cu

adevărat în ceea ce facem

pentru a îmbunătăți spre

bine viața persoanelor cu

dizabilități.

Mulțumim suportului și contribuției valoroase

oferite din partea IM Swedish Development Partner

persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora în

perioada pandemiei.

Dorim ca societatea să perceapă

persoanele cu dizabilități din

prisma abilităților personale și

profesionale, ca membrii egali ai

societății, care pot și vor să

contribuie la dezvoltarea

comunității din care fac parte.
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Locuri de parcare 

mai accesibile la Kaufland

La data de 20 februarie 2020, echipa Asociației

„MOTIVAȚIE” din Moldova a efectuat evaluarea

accesibilității magazinului Kaufland de pe str.

Mircea cel Bătrân nr. 25/1 din sectorul Ciocana.

Printre recomandările specialiștilor Asociației, care

au realizat monitorizarea, a fost instalarea

indicatoarelor speciale pentru locurile de parcare

amenajate pentru persoane cu dizabilități, deorece

semnalizarea parcărilor respective doar prin

marcajul rutier corespunzător, deseori este ignorată

de alți conducători auto.

 

Ne bucurăm mult de receptivitatea și deschiderea

companiei Kaufland, care a instalat aceste

indicatoare. În prezent, locurile de parcare pentru

persoanele cu dizabilități de la magazinul Kaufland

din sectorul Ciocana au devenit mult mai vizibile

pentru conducătorii auto. S-a observat că, după

amplasarea indicatoarelor, aceste locuri de parcare

nu au fost abuzate de alți conducători auto, care nu

au semnul distinctiv corespunzător persoanelor

cu dizabilități.

 

Monitorizarea lucrărilor de
reparație la aleea de pe

bulevardul Mircea cel Bătrân

La data de 02 iunie 2020, echipa Asociației

„MOTIVAȚIE” din Moldova a făcut o vizită de

monitorizare a lucrărilor de reparație la aleea de

pe bulevardul Mircea cel Bătrân, sector Ciocana.

Urmează a fi monitorizat în continuare procesul de

efectuare a lucrărilor, ca să corespundă

standartelor de accesibilitate pentru toate

categoriile de persoane și să fie instalat pavajul

tactil, atât pe alee, cât și la trecerile de pietoni.
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Accesibilitatea -

Drept fundamental



Evaluarea
Centrului Național de
Prevenire a Abuzului 

față de Copii

La data de 17 iunie curent, la solicitarea Centrului

Național de Prevenire a Abuzului față de Copii de a

oferi consultanță cu privire la accesibilizarea

intrării în instituție, specialiștii Asociației

„MOTIVAȚIE” din Moldova au evaluat condițiile de

accesibilitate. 

Asociația a oferit schițe de proiect și recomandări

concrete cu referire la accesibilizarea intrării în

instituție, dar și altor elemente de accesibilitate din

interiorul clădirii. 

„MOTIVAȚIE”  monitorizează continuu și oferă

consultanță în domeniul accesibilizării  spațiilor

publice, instituțiilor  din subordinea Primăriei

Chișinău, pentru ca serviciile sociale să fie cât mai

accesibile și mai aproape de toate categoriile de

cetățeni, inclusiv de cele cu mobilitate redusă.

 

CIDSR din Chișinău a devenit
accesibil pentru toți

La data de 25 iunie curent, specialiștii Asociației

„MOTIVAȚIE” din Moldova au făcut cea de-a doua

vizită de monitorizare la Centrul de Instruire în

Domeniul Sănătății Reproductive din Chișinău

(CIDSR) (str. Mircea cel Bătrân 13) pentru a verifica

modificările întreprinse pentru îmbunătățirea

accesibilității în cadrul instituției.  

La data de 21 mai 2019 „MOTIVAȚIE” a realizat o

primă vizită de evaluare a CIDSR și a venit cu

recomandări conform normelor și standardelor în

construcție (ulterior, cu schițe de proiect a rampei

de acces de la intrare) pentru accesibilizarea

instituției.

În cadrul celei de-a doua vizite, specialiștii

„MOTIVAȚIEI” au constatat că a fost instalată

rampa de acces, au fost lărgite ușile și a fost

accesibilizată camera sanitară, conform tuturor

normativelor în vigoare în domeniul accesibilității.
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Datorită Legii 2%, 

mai mulți tineri cu
dizabilități au învățat

contabilitatea de ACASĂ

În 2019, prin intermediul Legii 2%, către

„MOTIVAȚIE” a fost direcționată suma de 14.957 lei.

Banii au fost folosiți pentru îmbunătățirea calității

vieții persoanelor cu dizabilități prin achitarea

cursului on-line de contabilitate şi 1C pentru

persoanele cu dizabilități, care au avut

oportunitatea să studiezi timp de 2 luni bazele

contabilității într-un format inovator și accesibil.

Aducem sincere mulțumiri Institutului Internațional

de Management „IMI-NOVA” din Chișinău și echipei

Expert Contabil, care a oferit tinerilor cu dizabilități

posibilitatea să beneficieze de instruire la un preț

redus.

Opinia participanților la
curs:

Mariana: „M-a motivat să mă implic la acest curs

faptul că el se desfășoară on-line. Studierea de

acasă pentru mine a fost una foarte comodă,

fiindcă trebuie să am grijă de copil. Deja am

cursuri absolvite ca secretară, dar, unde mă

duceam pentru a mă angaja, mi se cerea și

domeniul contabilității. Mi-a plăcut foarte mult

modul de predare la acest curs on-line, fiindcă

este pe înțelesul tuturor. Domeniul contabilității

este unul destul de solicitat pe piața liberă a

muncii. Ulterior, poți lucra de acasă și avea un loc

de muncă stabil. Pe viitor mi-aș dori să lucrez ca

ajutor de contabil”.

 

Olimp: „Acest curs a fost un bun prilej pentru

mine să capăt noi cunoștințe și să-mi găsesc mai

ușor un loc de muncă. Atmosfera de predare a fost

una plăcută, în care timpul a zburat foarte

repede”.

 

Pavel: „Activez la moment la un centru de zi din

Căușeni. Imboldul meu principal de a participa la

acest curs a fost dorința de a lucra în domeniul

contabilității. Informația la curs a fost redată

foarte  explicit, interactiv și cu exemple concrete.

Mi-aș dori pe viitor să deschid propria afacere în

domeniul vânzărilor”.
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