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I. ACTIVITATEA ÎN CIFRE
În 2007 Asociaţia MOTIVAŢIE a realizat:
 15 proiecte cu implicarea a peste 200 de persoane cu dizabilităţi şi a familiilor lor,
 8 seminare informative cu participarea a cca. 250 specialişti şi voluntari, cu implicarea
experţilor din Moldova, Polonia, România, SUA;
 Evaluate 47 de familii din 18 localităţi din sudul Moldovei;
 Activităţi cu implicarea voluntarilor din Suedia, Olanda, Marea Britanie, Irlanda;
 Emisiuni realizate la 8 posturi TV şi Radio, şi articole scrise în 9 ziare din Moldova;
 O şcoală de vară pentru 100 de persoane, majoritatea utilizatori de scaun rulant;
 O îmbunătăţire a serviciilor prestate;
 48 de scaune rulante asamblate şi distribuite
 A produs un film despre şi cu participarea persoanelor cu dizabilităţi;
 Un festival de film internaţional pe problemele dizabilităţii;
 Activităţi în parteneriat cu ONG-uri internaţionale, naţionale şi locale, precum şi cu
diferite Ministere şi reprezentanţi ai APL;
 Performanţe în domeniul sportului, participând la 2 competiţii internaţionale de baschet şi
tenis pentru persoane la cărucior;
 O campanie de strângere de fonduri;
 Alte acţiuni comunitare de sensibilizare şi informare.
Impact
Toate aceste acţiuni şi investiţii au avut un impact larg în comunitate – o contribuţie esenţială la
schimbarea atitudinii faţă de persoane cu dizabilităţi, implicarea mai activă a persoanelor cu
dizabilităţi în comunitate şi proiecte naţionale şi internaţionale, promovarea unui model pozitiv
de integrare socială şi a serviciilor comunitare de reabilitare, atragerea organizaţiilor donatoare în
domeniul social (dizabilitate) cu scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi,
implicarea la nivel naţional pentru rezolvarea problemelor stringente ale persoanelor cu
dizabilităţi. În cele din urmă MOTIVAŢIE îşi concentrează activitatea pentru a atinge obiectivul
major – integrarea socială.
Resurse financiare şi materiale utilizate pentru activităţi, MDL
391280

Fundatia Motivation Romania (USAID)
208067

UNICEF*
123475

Fundatia SOROS Moldova

102826

Biroul de Cooperare Tehnica al Germaniei - GTZ

86222

Motivation Charitable Trust, Marea Britania

81064

SOIR Moldova / IM Suedia
BCYF
ITF, Marea Britanie
Centrul Contact
Rotary Club Chisinau Centru
Asociatia ACASA
Donatii individuale si corporative

10560
4520
2850
2815
915
36963

* Proiect predestinat Secretariatului Naţional pentru Protecţie Copilului

Bugetul total al Asociaţiei MOTIVAŢIE din Moldova pentru anul 2007 a constituit 1051557
MDL sau echivalentul a 65722 Eur1. Cifre comparative cu anii precedenţi sunt anexate la raport.
1

La cursul 1 eur = 16 mdl.
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II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A REZULTATELOR
Activitatea Asociaţiei MOTIVAŢIE în anul 2007 a fost bazată pe implementarea Planului
Strategic 2007-2011 şi a prevăzut desfăşurarea de proiecte, acţiuni şi activităţi atât în cadrul
Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri (DMPDC), a Centrului pentru viaţă independentă
„Motivaţie”, cât şi în diverse localităţi şi comunităţi. Mai jos sunt reflectate cele mai importante
activităţi ale Asociaţiei:
Nr.

Proiect /
activitate

Rezultate

Parteneri

Finanţatori

A. Proiecte
1

„Networking for
Mobility”2, (Centrul
pentru viaţă
independentă) –
octombrie 2005 –
octombrie 2007

Au fost organizate 11 stagii (a câte 2 săptămâni fiecare)
unde au participat 60 utilizatori de scaun rulant (copii
şi tineri) şi 18 părinţi/însoţitori din 42 sate şi orăşele
din Republica Moldova. Rezultate – copiii şi tinerii cu
dizabilităţi au devenit mai independenţi în
autodeservire, au obţinut abilităţi de comunicare
eficientă, noi modele de adaptări a spaţiului locativ şi
cunosc mai bine drepturile şi modalităţile de integrare
comunitară. În cadrul a 5 seminare informative 185
persoane au fost informate despre beneficii sociale,
alternative de integrare comunitară şi servicii de
reabilitare. Au fost asamblate şi donate 42 de scaune
rulante.

Fundaţia Motivation
România, Ministerul
Sănătăţii şi Protecţiei
Sociale, Primăria
oraşului Vadul lui
Vodă

USAID (Fundaţia
Motivation
România) – 281984
MDL.

2

Dezvoltarea
Training-urilor Peer
Group în Republica
Moldova3 (Centrul
pentru viaţă
independentă) –
septembrie 2005 –
septembrie 2007
Pedagogie
Conductivă – metodă
de reabilitare

În cadrul a 8 stagii 32 tineri şi copii cu dizabilităţi
locomotorii au devenit mai independenţi, peste 60
asistenţi sociali comunitari din diferite sate sunt mai
bine informaţi despre beneficii sociale, drepturi şi
alternative în domeniul reabilitări; societatea este mai
sensibilă în ceea ce priveşte persoanele cu dizabilităţi

Motivation Marea
Britanie, Fundaţia
Motivation România,
Primăria oraşului
Vadul lui Vodă

USAID
(Motivation Marea
Britanie)- 42464
MDL.

Doi specialişti au participat la Conferinţa Internaţională
şi un trening de instruire in Polonia, la organizaţia
partener „Step by Step” din Zamosc. De asemenea alţi
2 specialişti au participat la o vizită de studiu în
Ucraina organizată de către Centrul SHANS. Ultima
etapa a constat din organizarea unui Workshop cu
implicarea experţilor din Polonia pentru 18 specialişti
din Moldova.

Asociaţia Step by
Step, Zamosc,
Polonia
Centrul SHANS,
Bela Tserckva,
Ucraina

Fundaţia Soros
24517 MDL

De la dizabilitate la
abilitate

În cadrul proiectului a fost vizitate 15 sate şi 3 centru
raionale din sudul Moldovei4. 47 de familii care educă
un copil cu dizabilităţi au fost evaluate, iar rezultatele
au fost prezentate într-un Studiu. La fel, 90
participanţi5 au aflat mai multă informaţie din
domeniul dizabilităţii în cadrul a 6 seminare. A fost
produs in film despre vizitele din familii şi propus ca
material pentru comunităţi pentru a realiza o schimbare
calitativă a vieţii familiilor afectate de probleme

Asociaţia AZI din
Cahul, Centrul
„Fidanjik” din
Comrat, Centrul
Comunitar din
Basarabeasca

Fundaţia SOROS
Moldova - 98958
MDL
Co-finanţare
USAID – 54618
MDL.

3

4

2

În raport sunt prezentate datele doar pentru 2007
În raport sunt prezentate datele doar pentru 2007
4
Cahul, Basarabeasca, Comrat
5
Părinţi, specialişti, reprezentanţi APL
3
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Nr.

Proiect /
activitate

Rezultate

Parteneri

Finanţatori

sociale. 10 scaune rulante şi echipament ajutător a fost
distribuit persoanelor cu nevoi speciale.

5

Teren de recuperare
activă (Centrul
pentru viaţă
independentă)

La Centrul pentru viaţă independentă a fost construit
un Teren de recuperare activă în aer liber. Acest teren
dă posibilitate Centrului de a extinde gama de servicii
şi activităţi pentru beneficiari.

-

GTZ, 24950 MDL

6

Şcoala de vară pentru
tineri şi copii cu
dizabilităţi

100 de persoane (56 în Tabăra pentru copii şi 44 în
Tabăra pentru tineri) au participat la Tabăra de vară
„Formarea deprinderilor de viaţă”. Majoritatea
participanţilor au fost utilizatori de scaun rulant şi au
învăţat noi abilităţi de viaţă independentă, metode de
reabilitare prin sport, comunicare eficientă şi
posibilităţi de integrare socială.

Asociaţia AZI din
Cahul, Centrul
„Fidanjic” din
Comrat, Centrul
Comunitar din
Basarabeasca

SOIR-50400 MDL
GTZ- 41044 MDL
USIAD- 20228
MDL
MOT UK- 43758
MDL

7

Voluntariat
internaţional

În total au fost implicaţi în organizarea activităţii
Asociaţiei 10 voluntari din Suedia, SUA, Germania,
Olanda, Marea Britanie. În mare parte contribuţia
acestora a fost focusată pe organizarea sau asistenţă în
cadrul activităţilor de la cele 2 Centre6, Tabără de vară
sau activităţi pentru specialişti. Pentru perioada 20082009 MOTIVAŢIE va beneficia de asistenţa unui
voluntar de la Corpul Păcii, activitatea căruia se va
concentra pe asistenţă în orăşelul Vadul lui Vodă şi
Centrul pentru viaţă independentă.

SOIR Moldova

IM Suedia

Projects Abroad
Moldova

Projects Abroad

8

Filmul
„disABILITATE”

Pe parcursul 2007 au fost filmate activităţi realizate de
către MOTIVAŢIE şi ca rezultat a fost produs un DVD
didactic cu denumirea disABILITATE. Filmul a fost
prezentat la Festivalul „Filmul fără bariere” şi a luat
locul 1 dintre altele 26 de filme prezentate din 13 ţări.
De asemenea, acest film a fost prezentat la o
Conferinţă Internaţională pe 3 decembrie.

ArtiSTUDIO

BCYF - 10560
MDL
USAID - 34450
MDL

9

Festival „Film fără
bariere”

La Festival au participat 250 de persoane7. Au fost
proiectate 26 de filme din 13 ţări. Spectatorii au avut
posibilitatea de a vedea experienţa diferitor organizaţii
din domeniul dizabilităţii, la fel să cunoască mai mult
despre această problemă, iar persoanele cu dizabilităţi
să preia modele pozitive.

Organizaţie
Perspectiva din Rusia

GTZ - 21131 MDL

10

Expoziţie „Toţi
diferiţi, toţi egali”

5 instituţii sociale şi alte 3 Centre Comunitare care au
ca beneficiari persoane cu dizabilităţi au expus şi au
vândut lucrări confecţionate de aceste instituţii. Cca.
100 de participanţi au participat la un concert pregătit
de către beneficiarii instituţiilor sociale, ulterior fiind
prezentat filmul disABILITATE.

Ministerul Protecţiei
Sociale, Familiei şi a
Copilului
Reţeaua ONGurilor
din Domeniul Social

GTZ - 6955 MDL

11

„Înţelegerea
dizabilităţii”:
seminare în şcoli,
masă rotundă

Un grup de voluntari, inclusiv tineri cu dizabilităţi, au
organizat 67 de seminare în 10 şcoli din 6 raioane ale
Moldovei. 1248 de elevii şi 58 de cadre didactice au
avut posibilitatea să cunoască din prima sursă ce este
dizabilitatea şi ce atitudine poate să ia fiecare. La finele
proiectului a fost organizată o Masă rotundă cu

Direcţia Generală
Învăţământ a
municipiului
Chişinău, Direcţia
pentru protecţia
drepturilor copilului

GTZ – 8746 MDL

6
7

Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri şi Centrul pentru viaţă independentă
Reprezentanţă ai APL, ONG, persoane cu dizabilităţi, beneficiari, studenţi la asistenţă socială
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Nr.

Proiect /
activitate

Rezultate

Parteneri

Finanţatori

reprezentanţi ai ONGurilor şi a APL din Chişinău.
12

SOIR, 2 luni

În cadrul programului de Peer Group au particpat 12
copii şi tineri cu dizabilităţi locomotorii. 7 specialişti şi
2 voluntari (dintre care 5 la cărucior) au organizat un
program bazat pe formarea deprinderilor de viaţă
independentă. În cadrul proiectului au fost donate 4
scaune rulante.

-

SOIR Moldova 30664 MDL

13

Consolidarea
capacităţilor
Secretariatului
Consiliului Naţional
Protecţia Drepturilor
Copiilor

Acest proiect a avut drept scop îmbunătăţirea lucrului
de coordonare a politicilor sociale, îmbunătăţirea
monitorizării şi planificării strategice a Secretariatului
permanent de protecţie a copilului. MOTIVAŢIE a
jucat rolul de asistenţă financiară acordată de către
UNICEF.

Secretariatului
Consiliului Naţional
Protecţia Drepturilor
Copiilor

UNICEF Moldova208067 MDL

14

Clubul părinţilor

Părinţii au devenit mai deschişi, înaintează noi idei de
conlucrare cu alţi părinţi şi specialişti, devin mai
eficienţi în lucru cu copiii.

Asociaţia ACASĂ

DMPDC, Umbrela
Asociaţiilor de
Părinţi – 915 MDL

15

Stagiu pentru lideri
ONG din Transnistria

A fost organizate 2 stagii de 1 lună în cadrul Asociaţiei
MOTIVAŢIE (asistare la activităţi, prezentări,
seminare, discuţii cu specialiştii, vizite la diferite
ONG-uri) pentru 2 specialişti reprezentanţi ai unui
ONG din regiunea transnistreană.

Tinerii pentru dreptul
la viaţă

TDV – 2850 MDL

B. Participări în proiecte internaţionale
16

Cryff Wheelchair
Tennis Cup,
Romania

Pentru prima dată MOTIVAŢIE a participat la o
competiţie internaţională te tenis la cărucior organizată
în Romania, cu participarea a 4 ţări – Romania,
Moldova, Turcia, Bulgaria. Reprezentanţii
MOTIVAŢIE (junior, tinere femei) au adus locul 2 şi
respectiv 3.

Fundaţia Motivation
Romania, Invasport
Moldova

Federaţia
Internaţională de
Tenis - 4520 MDL

17

Balcan Wheelchair
Basketball Rotary
Cup

Un proiect pilot în domeniul sportului a fost lansat în
octombrie la Chişinău. MOTIVAŢIE şi Invasport au
alcătuit o echipă de baschet pentru a participa la
competiţia de baschet la cărucior. Dintre cele 4 ţări
participante (Moldova, România, Ucraina, Turcia),
Moldova a avut de acumulat multă experienţă.

Invasport,
Rotary Club Chisinau
Centru, Fundaţia
Motivation România

Rotary Club - 2815
MDL
Chisinau Centru,
Fundaţia
Motivation
România

18

Trans to Moldova

Proiectul a fost axat pe transfer de bune practice în
domeniul economiei sociale. 2 reprezentanţi ai
MOTIVAŢIE au vizitat 10 organizaţii şi întreprinderi
sociale de profil amplasate în 3 regiuni ale Poloniei. Ca
rezultat au fost studiate experienţele acestor organizaţii,
metode de instruire şi angajare a persoanelor cu
dizabilităţi.

„Me You US”
Polonia, Asociaţia
Pritenilor Persoanelor
cu Dizabilităţi din
Polonia, SIEDO
Moldova

Ministerul
Afacerilor Externe
din Polonia

19

Schimb de experienţă
între organizaţiile din
Polonia şi Moldova

2 reprezentanţi au vizitat 8 ONG-uri din 3 oraşe
poloneze. În urma vizitelor participanţii şi-au îmbogăţit
cunoştinţele în domeniul colaborării cu APL,
promovării serviciilor alternative pentru persoane cu
dizabilităţi.

Centrul de Instruire
Theotocos din
Polonia, Reteaua
Social

Fundaţia Soros

20

Vizita de studiu în
Bulgaria

Un reprezentant al Asociaţiei a participat în cadrul unei
vizite axate pe studierea experienţei Bulgariei în
domeniul asistenţei sociale. Vizitele a îmbogăţit

Proiectul
„Consolidarea
societăţii civile”

TACIS
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Nr.

Proiect /
activitate

Rezultate

Finanţatori

Parteneri

experienţa în ceea ce priveşte îmbunătăţirea serviciilor
pentru persoane în dificultate, organizarea unui sistem
eficient de asistenţă socială.
C. Instruiri, participare la seminare, conferinţe
21

Instruirea asistenţilor
sociali comunitari

Un număr aproximativ de 210 asistenţi sociali
comunitari din diferite localităţi au fost instruiţi cadrul
7 seminare de 10 zile (dintre care 1 zi pe problemele
dizabilităţii). Specialiştii au fost informaţi despre
terminologia corectă, servicii de alternativă, intervenţii
eficiente în comunitate, etc. MOTIVAŢIE a asigurat
componentul dizabilitate prin implicarea a 3 experţi
proprii.

Asociaţia de
promovare a
asistenţei sociale

UNICEF

22

Planificare strategică

Activitatea de planificare strategică pentru ONGuri a
fost organizată de către un expert internaţional din
Belgia. În urma activităţii Asociaţia şi-a îmbunătăţit
planul strategic. La fel, MOTIVAŢIE a fost evaluată de
către un expert independent, iar rezultatele sunt
utilizate pentru dezvoltarea organizaţională.

Proiectul
„Consolidarea
societăţii civile”

TACIS
SOIR Moldova

Caraseni Consulting

23

Fundraising (LFA,
TACIS)

MOTIVAŢIE a beneficiat de o instruire în domeniul
scrierii cererilor de finanţare după modelul Logical
Framework Approach. Ca rezultat, proiectele depuse
către finanţatori europeni sunt scrise conform ultimilor
cerinţe. La fel, un alt trening in domeniul LFA a fost
organizat pentru a îmbunătăţi procesul de scriere a
proiectelor.

SOIR Moldova
CNTM, ITA
Consulting Latvia

SOIR Moldova
Ministerul de
externe a Latviei

24

Team building
(competiţii între staff
şi voluntari)

Un voluntar din Olanda a organizat o zi de competiţii
pentru specialişti şi voluntari. Participanţii au avut
posibilitatea să-şi cunoască colegii mai bine din alte
perspective.

Projects Abroad
Moldova

Projects Abroad

25

Workshop pentru
voluntari „Metode de
strângere de fonduri”

Un grup de 12 voluntari, inclusiv la cărucior, au
participat la un seminar în strângere de fonduri. Un
specialist de la Asociaţie a prezentat succint
metodologia scrierii proiectelor şi posibilitatea de
dezvoltare a proiectelor în comunitate.

DMPDC

-

26

Seminare de instruire
„North-West Medical
Team SUA”

Specialiştii organizaţiei cunosc noi metode de
reabilitare fizică, organizează acţiuni sociale
comunitare de amploare

CORAM DEO
Moldova

North-West
Medical Team
SUA

27

Conferinţa de
evaluare a Asociaţiei
AZI Cahul

Doi reprezentanţi au fost prezenţi la această activitate.
Implicarea Asociaţiei a fost bazată pe parteneriatul pe
care îl are cu organizaţia din Cahul.

SOIR Suedia

D. Activităţi de reabilitare şi integrare socială
28

Stagii de reabilitare
(Centrul Comunitar)

În total au participat 62 de copii şi tineri cu diferite
dizabilităţi la activităţi de integrare socială şi
participare comunitară. Din aceştia de 45 de copii şi
tineri cu dizabilităţi au participat la 8 stagii de
reabilitare (a câte 3-4 săptămâni fiecare), unde în
mediu fiecare copil a beneficiat de 3 stagii (12
săptămâni). Copiii şi tinerii cu dizabilităţi participanţi
la programul de reabilitare au devenit mai
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Nr.

Proiect /
activitate

Rezultate

Parteneri

Finanţatori

comunicabili/sociabili, mai activi şi motivaţi pentru a
participa la diferite activităţi sociale împreună cu
semenii lor, au căpătat noi deprinderi de autodeservire,
au depăşit bariere psihologice, au devenit mai bine
pregătiţi fizic, manevrează cu abilitate scaunul rulant,
de sinestătător pot să decidă şi să aleagă asupra unor
lucruri pe care îi vizează, interacţionează mai eficient
cu colegii lor, au obţinut o mai bună dezvoltare a
proceselor psihice şi cognitive.
29

Sărbători comunitare:
Miss şi Mister

Tradiţional la Centrul Comunitar se organizează
concursul Miss şi Mister CCCT, desfăşurat în cadrul
Zilei Îndrăgostiţilor. La acest concurs au participat
circa 40 copii şi tineri, majoritatea cu dizabilităţi
locomotorii. În final 2 tineri au fost selectaţi ca fiind
câştigătorii acestui concurs şi au primit premii din
partea organizatorilor. La Sărbătoarea primăverii s-a
desfăşurat teatru social prezentat prin modalitatea
teatrului de păpuşi cu implicarea activă a voluntarilor
centrului, studenţilor-practicanţi la care au participat 25
de beneficiari. De asemenea, pentru prima dată s-a
desfăşurat Sărbătoarea teatralizează de Sfintele Paşti cu
participarea corului de la biserica „Sf. Dumitru” şi a
voluntarilor cu şi fără dizabilităţi la care au fost
prezenţi 30 de copii şi tineri cu dizabilităţi şi cei din
comunitate.

-

DMPDC

30

Competiţie Sportivă
de Baschet la
cărucior

De ziua internaţională a copilului a fost organizată o
acţiune în comunitatea Vadul lui Vodă cu participarea
a 24 copii şi tineri la cărucior şi un grup de 14
voluntari. Acţiunea a constat în participarea la un
concurs de ORIGAMI şi apoi la o competiţie sportivă
de baschet la cărucior.

Centrul ORIGAMI

Ambasada SUA

31

Piknik de Ziua
Copiilor

Sărbătoarea Ziua Internaţională a Copilului – un grup
de 30 părinţi cu copii cu dizabilităţi şi specialişti au
petrecut o jumătate de zi în parcul din Valea
Trandafirului. La sărbătoare copiii au participat la un
concurs-maraton, iar părinţii au avut posibilitatea să
discute probleme cotidiene ce ţin de educaţia şi
creşterea copilului. În rezultat copiii au primit o mare
plăcere de a participa activ la activităţi.

-

DMPDC, USAID

E. Aniversări şi sărbători
32

1 an Centrul pentru
Viaţă Independentă

La 11 mai MOTIVAŢIE a organizat un piknik pentru
specialişti şi beneficiari pentru a sărbători aniversarea
de 1 an de la deschiderea oficială a Centrului pentru
viaţă independentă. La această activitate au participat
12 specialişti, 18 copii şi tineri cu dizabilităţi şi părinţii
acestora.

-

USAID

33

6 ani Centrul
Comunitar

Tradiţional a fost serbată aniversarea de 6 ani a
Centrului Comunitar prin organizarea unei sărbători cu
participarea copiilor din cadrul Centrului, inclusiv a
celor din comunitate. Mai mult de 100 de participanţi
au fost prezenţi şi au avut parte de activităţi distractive,
competiţii şi dansuri.

DMPDC

DMPDC
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Nr.

34

Proiect /
activitate

Rezultate

Parteneri

Finanţatori

Revelion pentru
copii, părinţi, tineri

De menţionat este implicarea activă atât a tinerilor, cât
şi părinţilor în desfăşurarea sărbătorilor de iarnă.
Astfel, sărbătoarea pentru copii a fost organizată de
către părinţi, fiind propus un program complex de
distracţie pentru copii. În baza propunerilor realizate de
tineri cu dizabilităţi, la revelion pentru tineri s-a
desfăşurat „Concursul de talente” în care participanţii
au prezentat hobby, interese şi abilităţile personale ce
au fost apreciate de juriu, iar câştigătorilor li s-au oferit
premii şi cadouri.

Participări
comunitare

Aproximativ un grup de 15-20 de tineri la cărucior au participat din propria iniţiativă şi autoorganizare
la diferite activităţi culturale desfăşurare în comunitate: concertul Makarevici, Hramul oraşului
Chişinău, Festivalul Voluntarilor, Şcoala duminicală pe lângă Biserica „Sfântul Dumitru” au mers la
teatru «А.Cehov», pizza, au efectuat plimbări (piknik) şi zile de naştere organizate la Valea
Trandafirilor.

DMPDC

DMPDC

F. Acţiuni la nivel naţional
35

Organizarea vizitei
Preşedintelui
Republicii Moldova

Un eveniment destul de important pentru Asociaţia ,,Motivaţie” a fost vizita D-lui Preşedinte al
Republicii Moldova la Centrul pentru viaţă independentă (CVI), desfăşurat pe 30 noiembrie 2007
în cadrul stagiul 30 ,,Tineri”. Scopul vizitei a fost implicarea Preşedintelui şi rezolvarea unor
probleme a persoanelor cu dizabilităţi. S-a făcut o vizită şi cunoştinţa cu CVI şi desigur s-a
demonstrat ceva activităţi din recuperarea activă (echilibrul în două roţi, coborârea / ridicarea rampei).
După un timp s-a discutat faţă-n faţă cu D-nul Preşedintele despre probleme şi ce am dori să se
schimbe pe viitor, în situaţia şi viaţa unei persoane cu nevoi speciale. Vizita a decurs în jurul unei ore
şi sperăm ca această întâlnire cu D-nul Preşedinte să aducă succes şi îmbunătăţiri pentru persoanele cu
dizabilităţi. Este important să menţionăm un lucru, pregătirea şi curăţenia CVI în mare parte s-a făcut
de persoanele la cărucior, specialiştii şi beneficiarii care se aflau în stagiu. Autoritatea Publică Locală
a contribuit în măsura posibilităţilor în organizarea vizitei şi a fost prezentă la acea activitate. Ca
rezultat, MOTIVAŢIE a obţinut o donaţie de 11 calculatoare şi implicarea Preşedinţiei în rezolvarea
problemelor legate de transport adaptat, reparaţii la CVI, susţinerea tinerilor studenţi cu dizabilităţi.

36

Festivalul
Voluntarilor

20 de participanţi (15 tineri la cărucior şi 5 voluntari) au reprezentat Asociaţia la Festivalul
Voluntarilor. Reprezentanta MOTIVAŢIE a luat locul 1 la categoria „eseu”.

III.ALTE ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII ORGANIZAŢIEI
A. Membership: Asociaţia MOTIVAŢIE a devenit membră a Asociaţiei Europene a
Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi (EASPD) cu sediul la Brussels,
Belgia. La fel, MOTIVAŢIE este membră fondator a Alianţei Organizaţiilor pentru Persoane
cu Dizabilităţi şi membră a Reţelei ONG-urilor din Domeniul Social. Pe durata Preşedinţiei a
Reţelei Social, Asociaţie MOTIVAŢIE a semnat un Memorandum de colaborare cu
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului.
A. Studenţi de la asistenţă socială la practică – pe parcursul anului 2007 au desfăşurat
practica 27 de studenţi de la specialitatea Asistenţă Socială.
B. Promovarea în mass-media – activitatea Asociaţiei a fost reflectată de către massmedia:
a. Posturi de televiziune: TV7 (programul „Stop cadru”) , Festivalul de film – TV7,
Moldova 1, TV4; Acţiune socială - TV7, Moldova 1, Pro TV; Competiţie de
baschet – TV7; Probleme legate de accesibilitate – Pro TV.
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b. Radio: Radio Moldova (vizita Preşedintelui) şi Radio Europa Liberă, Serebrennii
Dojdi, Antena C, Radio Moldova 1 (Festivalul Filmului).
c. Ziare: Capitala („Un eldorado pentru suflete întristate”, 20 iulie 2007), DaDa
(„Asociaţia MOTIVAŢIE” – o mână de ajutor pentru viitor, aprilie 2007),
Voluntariat („În „Motivaţie” se fac mărţişoare şi se cântă cu Adrian Ursu”, 24
aprilie 2007), Moldova Suverană („Ecoul festivalului „Filmul fără bariere”, 25
octombrie 2007), Univers Pedagogic („Ecoul festivalului „Filmul fără bariere”, 25
octombrie 2007), Asistenţa Socială („La Chişinău au fost prezentate filme
produse de şi despre persoanele cu dizabilităţi”, septembrie 2007), Asigurarea
Socială („Viaţă fără bariere”, noiembrie 2007), Moldova Suverană („Şeful statului
a vizitat Centrul pentru viaţă independentă „Motivaţie ”, 4 decembrie 2007),
Jurnal de Chişinău („Festivalul voluntarilor, ediţia a cincia”, decembrie 2007).
C. Vizită a diferitor experţi, oaspeţi din Moldova şi străinătate - Ministrul de externe al
Regatului Olandei, Luk Zelderloo (EASPD), Diana Ghinea-Mjornheden de la IM Suedia,
expert UNICEF în domeniul educaţiei incluzive, expert şi reprezentant al organizaţiei
franceze din domeniul prevenirii violenţei împotriva copiilor,
D. Campanie strângere de fonduri
Asociaţia MOTIVAŢIE din Moldova a organizat o campanie de colectare de fonduri în
perioada aprilie – decembrie 2007. Scopul campaniei a fost de a colecta bani pentru
susţinerea copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi. În perioada menţionată au fost colectaţi 5280
lei. Metodele utilizate în colectarea de fonduri au fost: plasarea boxelor în incinta
diferitor locale (inclusiv în incinta Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri, Centrul
pentru viaţă independentă), vinderea mărţişoarelor şi a alte lucrări a copiilor cu
dizabilităţi, colectarea de fonduri în stradă şi la diferite acţiuni sociale şi informative.
Pentru a atinge scopul, a fost invitat un grup de copii şi tineri cu dizabilităţi locomotorii
care au elaborat un mic proiect în ceea ce priveşte utilizarea sumei colectate. Grupul a
înaintat mai multe idei pe care le consideră importante sub aspect de a fi rezolvate:
începerea unor activităţi de antreprenoriat, rezolvarea problemelor legate de accesibilitate
si adaptare (transport şi clădiri publice), comunicare prin intermediului unui for (internet,
pagina web). Totuşi ideea care a fost selectată este constituirea unui grup de iniţiativă
pentru a determina agenţii economici şi autorităţile publice de a asigura accesul la diferite
servicii. Resursele financiare vor acoperi activitatea acestui grup de iniţiativă format
preponderent de tineri la cărucior. Acest gen de activitate este pentru prima dată iniţiat de
către MOTIVAŢIE. Din considerente că Asociaţie doreşte să susţine grupuri de iniţiativă
ale peroanelor cu dizabilităţi asemenea acţiuni vor fi dezvotale pe viitor, inlcusiv în
prpoporţii mai mari.
De asemenea, persoane fizice şi organizaţii au făcut donaţii cu scopul susţinerii activităţii
organizaţiei. În total au fost donaţi 36963 MDL (bani sau donaţii umanitare). În mare
parte aceste resurse au fost utilizate pentru reabilitare şi atingerea scopurilor statutare ale
organizaţiei.
E. Implicare în diferite grupuri de lucru: elaborarea Concepţiei Naţionale privind
Educaţia Incluzivă, elaborarea Legii privind protecţia socială a persoanelor cu
dizabilităţi.
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F. Dezvoltare organizaţională – MOTIVAŢIE a beneficiat de asistenţă în dezvoltare
organizaţională acordată de către Compania Caraseni. În urma evaluării complexe a
organizaţiei a fost propus un plan de dezvoltare a Asociaţiei bazat pe necesitate.
G. Proiecte de perspectivă – pentru următorii 5 ani, conform Planului Strategic,
MOTIVAŢIE va desfăşura proiecte în domeniul reabilitării, integrării sociale şi
profesionale a copiilor şi tinerilor utilizatori de scaun rulant, precum va dezvolta proiecte
generatoare de venit sau activităţi de antreprenoriat social. Cele din urmă activităţi va
asigura durabilitatea financiară a organizaţiei.
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Anexe
449964
391280

Fundatia Motivation Romania (USAID)
UNICEF*

208067
95621

Fundatia SOROS Moldova

123475

Biroul de Cooperare Tehnica al Germaniei GTZ

69970
102826

Motivation Charitable Trust, Marea Britania

106570
86222

SOIR Moldova / IM Suedia

113426
81064

BCYF

0
10560

ITF, Marea Britanie

0
4520

Centrul Contact

6388
2850

Rotary Club Chisinau Centru

3135
2815

Asociatia ACASA
CARITAS Moldova
Donatii individuale si corporative
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34193
915
0

35770
64076
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