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DESPRE ONG
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova este o organizație nonguvernamentală,
independentă, apolitică, constituită în octombrie 2000. S-a formulat drept persoană
juridică la 22 ianuarie 2002, fiind înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 2079 și atestată
drept organizație de utilitate publică. Ultimul Certificat de Utilitate Publică a fost eliberat
pentru perioada2013-2016.
Asociaţia „MOTIVAŢIE” activează în domeniul social şi se focusează pe asistenţa
acordată copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi locomotorii şi familiilor acestora în vederea
incluziunii lor sociale.

Viziunea „MOTIVAȚIEI”
„Nu există persoane cu dizabilități. Există societăți care creează bariere și dificultăți pentru
persoane cu diferite necesități. Dizabilitatea se conține în însăși societatea, ci nu în condiția
fizică a fiecărui individ" (Simon Brisenden, 1986)

Misiunea „MOTIVAȚIEI”
Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi atingerea unui grad sporit de
incluziune socială a acestora.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova este membră a mai multor rețele și alianțe
din domeniu:
 EASPD (European Association of Service Providers for People with Disabilities) cu
sediul la Brusel, începînd cu anul 2006;
 AOPD (membru fondator al Alianței ONG-urilor pentru Persoanele cu Dizabilități)
începînd cu anul 2003;
 CNTM (Consiliul Național al Tineretului din Moldova) începînd cu anul 2003;
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova este acreditată ca organizație ce poate găzdui
voluntari prin programele internaționale precum Youth in Action.
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PROIECTE DERULATE ÎN 2012
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, prin proiectele implementate, abordează diverse
laturi ale vieții persoanelor cu dizabilități locomotorii. Aceste aspecte sau mai bine spus
probleme pot fi rezolvate, multe din ele sunt destul de des discutate în societate, pentru
soluționarea unora sunt porniți primii pași, dar mai este de lucru la acest capitol.
Pentru a soluționa o gamă mai largă a acestor probleme, echipa MOTIVAȚIEI derulează
proiecte în trei direcții principale:
1) Crearea premizelor pentru facilitarea accesului la infrastructură și libera deplasare –
astfel dezvoltînd oportunități și condiții de incluziune;
2) Capacitarea tinerilor pentru o viață independentă cu șanse egale în societate:
- Crearea condițiilor de acces la studii profesionale și eventuala angajare în cîmpul
muncii;
- Crearea condițiilor economice pentru implicarea tinerilor cu dizabilități în cîmpul
muncii, în special tinerii ce necesită asistență permanentă;
3) Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități, astfel creînd
soluții/propuneri pentru organele de stat ce răspund nemijlocit de domeniul
dizabilitate;
Unul din factorii importanți în domeniul dizabilitate este respectarea principiului – Nimic
pentru noi fără noi. Astfel în majoritatea proiectelor implementate MOTIVAȚIE a implicat
tinerii cu dizabilități în derularea acestora. Acest principiu a adus o valoare adăugată
proiectelor din cîteva considerente:
a) Tinerii cu dizabilități implicați au obținut cunoștințe și experiențe practice în
desfășurarea diverselor activități;
b) Beneficiarii asociaţiei sunt instruiţi şi abilitaţi să-şi promoveze şi respecte drepturile;
c) Societatea a devenit mai informată privind abilităţile şi nevoile speciale ale
persoanelor cu dizabilităţi.
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Titlul proiectului: Liber în acțiune
Scopul: Diminuarea fenomenului de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii
prin facilitarea / îmbunătăţirea accesului fizic la infrastructura socială.
Obiectivele:
1. Monitorizarea, evaluarea şi raportarea nivelului de accesibilitate pentru persoane cu
dizabilităţi locomotorii (în special utilizatorii scaun rulant) în clădirile cu destinaţie
publică din or. Chişinău realizate timp de un an;
2. Implicarea factorilor de decizie în soluţionarea problemelor de accesibilitate pentru
persoanele cu dizabilităţi locomotorii la clădirile cu destinaţie publică în or.
Chişinău, sensibilizarea lor în ceea ce priveşte promovarea nediscriminării
persoanelor cu dizabilităţi;
3. Sensibilizarea factorilor de decizie şi deţinătorilor de clădiri cu destinaţie publică /
socială în ceea ce priveşte facilitarea accesului fizic al persoanelor cu dizabilităţi
locomotorii şi promovarea nediscriminării acestor persoane.

Beneficiari: persoanele cu dizabilităţi şi reprezentanţii grupului cu mobilitate redusă
(mamele cu copii mici, persoanele în etate, persoanele cu dizabilităţi temporare, etc.).
Perioada şi locul de derulare a proiectului:
septembrie 2011 –mai 2013, Mun. Chișinău
Finanțator: Fundaţia Soros-Moldova

Realizări:
Evaluarea accesibilității arhitecturale a 56 de clădiri de menire publică în mun.
Chișinău. Instruirea și implicarea în activitățile de evaluare a beneficiarilor nemijlociți –
persoane cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant - prin formarea a 5 echipe de inițiativă
(5 studenți de la facultatea de arhitectură, 8 tineri cu dizabilități utilizatori de scaun rulant
din sectoare și specialiști ai Asociației). Raportarea nivelului de accesibilitate în clădirile
evaluate atît Autorităților Publice cît și deținătorilor de imobile. Rezultatele evaluării
infrastructurii sunt prezentate în diagrama de mai jos.
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Pentru fiecare clădire, ce a necesitat crearea sau modificarea condițiilor de accesibilitate, a
fost elaborat un set de desene tehnice, care au fost tipărite și laminate. Seturile de desene
au fost distribuite deținătorilor de imobile, pentru a fi utilizate în timpul lucrărilor de
construcție / reconstrucție a condițiilor de accesibilitate.
A fost elaborat și publicat ”Raportul analiză a actelor normative și a standardelor
tehnice în construcție în domeniul accesibilității pentru persoanele cu dizabilități
locomotorii” în cantitate de 500 buc., acesta fiind prezentat și distribuit Ministerelor de
Resort, Asociației Arhitecților, Inspecției de Stat în Construcții, Primăriei Generale a mun.
Chișinău și Preturilor de Sector, Autorităților Publice din regiuni, Instituțiilor de învățămînt
etc. La elaborarea lui au participat experți în domeniul juridic și arhitectural.
De către un expert a fost elaborată și lansată pe pagina web a AMM Harta electronică
(www.motivatie.md/harta) a locurilor accesibile din mun. Chișinău, aceasta fiind un suport
informaţional pentru persoanele cu dizabilități, în momentul cînd planifică traseul necesar
pentru deplasare. La moment pe hartă sunt plasate doar 112 clădiri, urmează a fi adăugate
informații și despre alte clădiri de menire publică din toată republica.
Pentru a crea o platformă de colaborare în vederea rezolvării problemelor de
accesibilitate, Asociația a inițiat și semnat 3 Memorandumuri de colaborare: cu Primăria
generală, rețeaua de magazine Green Hils și rețeaua de Farmacii Felicia. În cadrul
evaluărilor arhitecturale au fost implicați reprezentanții Preturilor de sector, Casei
Naționale de Asigurări Sociale și Direcției Generale de Asistență Socială.
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În cadrul proiectului au fost organizate și efectuate peste 10 întîlniri și ședințe de
lucru cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Inspecției de
Stat în construcții, cu Consiliul Guvernamental pentru problemele persoanelor cu
dizabilități, cu reprezentanții Preturilor de sector și Primăriei generale, cu consilierul
Primministrului pe probleme sociale, etc. În cadrul acestora au fost prezentate problemele
de accesibilitate, soluțiile propuse ș.a.;
Unul din factorii importanți în rezolvarea problemelor de ordin social este opinia
publică. Astfel în cadrul proiectului au fost organizate și realizate:
- 2 acțiuni sociale – maratoane – cu scopul de a sensibiliza opinia publică și a promova
drepturile şi ne-discriminarea persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din cauza accesului
fizic limitat, cu implicarea a celor 5 echipe de inţiativă şi reprezentanţilor Mass-media (în
total peste 40 de persoane la fiecare acţiune), care au evidenţiat problemele de
accesibilitate la clădirile cu destinaţie publică;
- 2 Conferințe de presă: în data de 19 iulie 2012 (în cadrul căreia s-a prezentat Raportul
analiza a legislației din domeniul accesibilității și standardelor în construcții inclusiv
soluțiile propuse de experți) și 04 aprilie 2013 - Conferinţa de totalizare a proiectului
”Liber în acţiune”, unde au fost diseminate rezultatele raportului de implementare la
participanţi nemijlocit şi societăţii prin intermediul mass-media. Astfel, reportajele și
materialele media au fost prezentate în prime-time, perioada în care postul de televiziune
atinge nivelul maxim de audiență (ora 19-21 și 6-8). De asemenea, reportajele media au
fost download-ate pe pagina de Facebook a AMM, pentru a spori vizibilitatea acestora și a
transmite informația și beneficiarilor care nu au reușit să urmărească reportajele la TV.;
Datorită prezenței active în mass-media, Asociația a primit o invitație pentru a
participa la Conferința de presă organizată de proiectul Bloguvern, în cadrul căreia
Bloguvern au prezentat rezultatele obținute în urma monitorizării efectuate de către ei,
prin care au evaluat accesibilitatea trotuarelor și a bordurilor din regiunea Centru a
Chișinăului (posibilitatea de a trece peste borduri a persoanelor utilizatoare de scaun
rulant sau care au mobilitate redusă). AMM a prezentat raportul de accesibilitate efectuat
în urma monitorizării celor 56 de clădiri din Chișinău și Raportul analiză a legislației și
normelor în construcții.
Una din problemele condiționate de lipsa nivelului normal de accesibilitate este
accesul problematic la educație primară și profesională pentru copii și tineri cu dizabilități.
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Astfel MOTIVAȚIE în colaborare cu AOPD a organizat o Masă rotundă care a scos în
evidență problema de accesibilitate în şcolile de cultură generală cu implicarea în discuții/
dezbateri a reprezentanților ministerului Educației, Ministerului muncii Protecției Sociale
și Familiei, Direcției Generale Educație Tineret și Sport a mun. Chișinău, societății civile
care promovează și apără drepturile persoanelor cu dizabilități, părinți ai copiilor și
tinerilor cu dizabilități.
Pe parcursul derulării proiectului membrii AMM au participat și în cadrul altor
activități de informare, consultare și promovare unde sau prezentat și discutat probleme
legate de accesibilitate și soluții la acestea. În cadrul acestora a fost distribuit și Raportul
analiză, informații despre construirea rampelor și standardelor acestora, altor condiții de
accesibilitate;
Pentru a permite persoanelor cu dizabilități și reprezentanților acestora să cunoască
posibilitățile ți căile de apărare a drepturilor lor la accesibilitate - a fost elaborată și editată
în 600 de ex. broșura "Accesibilitate pentru toți". Aceasta vine să informeze și să ofere
soluții privitor la crearea condițiilor de accesibiltate atât persoanelor cu dizabilități dar și
reprezentanților APC și APL. Broșura este la moment distribuită în cadrul diferitor întâlniri,
ședințe și activități de instruire tuturor actorilor sociali ce au legătură cu domeniul
dizabilitate;
În urma efectuării evaluărilor și demersurilor expediate la cîteva oficii a CNAS
(Ciocana și Buiucani) și Direcții de asistență socială (Centrală și Botanica) au fost efectuate
lucrări de accesibilizare a spațiilor inclusiv construcția rampelor.
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Titlul proiectului: Antreprenoriat social pentru persoane cu dizabilităţi
Scopul: Dezvoltarea și promovarea antreprenoriatul social pentru persoanele cu
dizabilități din Republica Moldova.
Obiectivele:
1. Instruirea a 10 ONG-uri din domeniul dizabilitate pentru a lansa o activitate de
Antreprenoriat social;
2. Aplicarea în practică a cunoștințelor din domeniul antreprenoriatului social şi
influienţarea schimbării de politicilor relevante în domeniu.

Beneficiari: ONG - organizaţiile nonguvernamentale de pe întreg teritoriu al republicii
care activează în domeniul persoanelor cu dizabilităţi.
Perioada şi locul de derulare a proiectului: 15 septembrie 2012 – 14 iulie 2013, Mun.
Chișinău
Finanțator: USAID în cadrul MCSSP Programul de Consolidare a Societății Civile în
Moldova implementat de FHI 360
Realizări:
14 organizaţii nonguvernamentale care activează în domeniul - protecţia
persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova, inclusiv din regiunea Transnistria, au
fost selectate şi instruite în domeniul antreprenoriatului social. Pe parcursul training-urilor
au fost abordate următoarele subiecte: practici de antreprenoriat social în Moldova,
dificultăţi în derularea antreprenoriatului social de către ONG-ri, durabilitatea ONG-urilor
şi disponibilitatea lor pentru antreprenoriat social, analiza cost eficiență și investiții
necesare.
În continuarea ciclului de instruiri, fiecare participant a avut sarcina de a elabora o
idee de antreprenoriat social pentru a fi discutată în cadrul training-urilor şi ulterior
implementată.
A fost organizată o întrevedere la Ministerul Educatiei cu reprezentanţii Asociaţiei
“MOTIVATIE” din Moldova cu scopul de a solicita ajutorul Ministerului pentru a iniţia o
activitate de Antreprenoriat social prin crearea unui centru de instruiri profesionale şi a
unei şcoli auto destinate persoanelor cu dizabilităţi. În urma acestei întilniri, s-a fixat data
următoarei intrevederi cu factorii de decizie relevanţi in problema data și un plan de
acțiuni pentru a pregăti aceste activități.
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La următoarele etape ale proiectului beneficiarii vor fi instruiți în elaborarea unor idei
viabile de Antreprenoriat social, vor cunoaște cerințele legale ale pachetului de documente
necesar lansării unei afaceri, vor participa la Mesele rotunde alături de reprezentanții
autorităților cu scopul de ai sensibiliza și informa referitor la problemele de ordin financiar
cu care se confruntă și din ce motiv Antreprenoriatul Social este așa de important pentru
ONG – urile din Moldova.
Un alt scop a proiectului menționat mai sus este promovarea ideei de antreprenoriat social
la nivel de autorități și inițierea elaborării Proiectului de lege referitor la Antreprenoriat
social.
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Titlul proiectului: Monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în

R. Moldova
Scopul: Monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova.
Obiectivele pentru 2012:
1. Instruirea a unui număr de circa 26 de persoane cu dizabilităţi ca viitori monitori
prin organizarea unui training de 7 zile, condus de experţi din Serbia şi Muntenegru
(decembrie 2012);
2. Efectuarea monitorizării mass-media pe perioada proiectului privitor la relatarea
situaţiei persoanelor cu dizabilităţi în RM şi atitudinea prezentată (noiembrie 2012februarie 2014).

Beneficiari: persoanele cu dizabilităţi din RM
Perioada proiectului: septembrie 2012 - martie 2014
Finanțator: UE prin programul EIDHR
Partener – COD Serbia – Center for society orientation - COD

Realizări:
Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități este un proces
important care necesită implicare și calitate, astfel ca să fie scoase la iveală toate
problemele cu care se confruntă aceste persoane. MOTIVAȚIE a făcut un pas înainte –
pentru activitatea de monitorizare a selectat un grup de 28 de persoane cu dizabilități care
au fost instruite în cadrul unui training de 7 zile (11-17 decembrie 2012) cu următoarele
tematici de instruire: ce înseamna monitorizarea drepturilor – interviurile experienţei
personale a persoanelor cu dizabilităţi, efectuarea interviurilor conform unui standard
prestabilit, documentele folosite în cadrul interviului, problemele posibile şi căile de
rezolvare, sarcinile coordonatorilor locali, sarcinile monitorilor, codificarea interviurilor şi
plasarea lor în programul statistic NVIVO, monitorizarea mass-mediei, monitorizarea
legislaţiei şi coordonarea echipelor de monitori.
Au fost instruiți: 28 de persoane cu dizabilități în calitate de monitori, 4
coordonatori locali, 2 experți pentru monitorizarea legislației, 3 experți pentru
monitorizarea mass-mediei, din rîndul monitorilor au fost formate 13 echipe a cîte 2
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monitori în regiunile: 4 echipe în regiunea sud, 3 echipe în regiunea nord, 6 echipe în
regiunea centru.

Pentru a informa societatea desre acest proiect și implicarea persoanelor cu
dizabilități în activități, a fost organizată o Conferință de presă.
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Titlul proiectului: Promovarea angajării în cîmpul muncii şi intergrării

sociale a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Republica Moldova
Scopul: Promovarea angajării în cîmpul muncii şi intergrării sociale a persoanelor cu
dizabilităţi locomotorii din Republica Moldova.
Obiectivele pentru 2012:
1. 170 de persoane cu dizabilităţi sunt susţinute în procesul de angajare în cîmpul
muncii şi vor obţine abilităţi de viaţă independentă prin traininguri şi servicii de
suport;
2. Promovarea angajării în cîmpul muncii şi integrării sociale a persoanelor cu
dizabilităţi locomotorii.

Beneficiari: persoanele cu dizabilităţi locomotorii din RM
Perioada proiectului: 01 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013
Finanțator: SOIR Moldova

Realizări:
Peste 160 de persoane cu dizabilităţi au fost asistate şi susţinute prin - dezvoltarea
serviciului de consultanţă şi asistenţă continuă pentru
persoanele cu dizabilităţi locomotorii; 160 de cazuri ale
persoanelor cu dizabilităţi soluţionate prin serviciul de
consultanţă şi asistenţă continuă creat de Asociaţia
„MOTIVAŢIE” din Moldova – din ele 55 cazuri soluţionate
direct, 83 de cazuri de informare (pregătirea şi oferirea
materialelor informative şi informaţiei necesare) şi 8
cazuri redirecţonate către alte organizaţii atunci cînd
dificultatea cazului necesită intervenţie specializată care nu ţine de competenţa AMM;
53 de cazuri ale persoanelor cu dizabilităţi
soluţionate prin serviciul de asistenţă tehnică continuă
creat de Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova - din ele:
30 de scaune rulante donate (noi şi reparate), 5 cadre
de mers şi alt echipament donat, reparate 10 scaune
rulante, 18 persoane sunt pe lista de asteptare pentru a
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primi un scaun rulant în caz că nu obţin acesta de la alte organizaţii.
Au fost organizate și realizate:
-

6 Stagii de Orientare Vocaţională cu durata de
26 de zile – beneficiari: 57 de tineri cu
dizabilităţi + 7 însoţitori,

-

2 Stagii de reabilitare pentru copii de la
Centrul de Plasament „Small group Homes”
cu durata de 7 zile – au beneficiat de program

20 de copii cu dizabilităţi şi din familii social vulnerabile + 4 însoţitori,
- 1 Stagiu de sport (baschet în scaun rulant) – 7 tineri cu dizabilităţi,
- 1 Stagiu de reabilitare pentru tineri cu dizabilităţi – 6 tineri cu dizabilităţi + 2
însoţitori;
Au fost vizitate 60 de familii a tinerilor cu dizabilităţi locomotorii, cu privire la
evaluarea situaţiei şi condiţiilor de trai, stare fizică şi probleme cu care se confruntă, astfel
aceștea fiind informați şi motivaţi să se implice activ în societate şi în viaţa lor;
61 părinţi ai tinerilor cu dizabilităţi locomotorii au participat la seminarele
informaționale unde au cunoscut problemele şi potenţialul de angajare în cîmpul muncii a
tinerilor cu dizabilităţi locomotorii, exemple pozitive de angajare şi reuşită a tinerilor;
39 reprezentanţi ai agenţilor economici şi altor instituţii – potenţiali angajatori ai
persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, au participat la seminarele de informare pentru a
cunoaște potenţialul de angajare în cîmpul muncii a tinerilor cu dizabilităţi locomotorii,
problemele cu care aceștea se confruntă și exemple pozitive de angajare şi reuşită a
tinerilor;
61 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale au cunoscut în mai de aproape
problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, potenţialul lor de integrare
inclusiv în cîmpul muncii, exemplele pozitive de angajare şi reuşită a tinerilor prezentate
de echipa MOTIVAȚIEI;
309 asistenţi sociali şi lucrători sociali din localităţile de unde provin tinerii cu
dizabilităţi locomotorii (o parte din ei au participat la seminare adresate altor grupuri),
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familiarizaţi despre situaţiile şi potenţialul de angajare în cîmpul muncii a tinerilor cu
dizabilităţi locomotorii, la fel şi cu exemple pozitive de angajare reuşită a tinerilor;
În peroada desfăşurării proiectului specialiştii AMM (în special utilizatorii de scaun
rulant au participat la peste 10 emisiuni televizate şi cca 5 emisiuni radio (nu vorbim aici şi
despre intervurile luate) cu tematica „dizabilitate” - inclusiv angajarea în cîmpul muncii a
persoanelor cu dizabilităţi locomotorii şi problemele ce ţin de viaţa independentă a
acestora. Astfel un număr impunător a populaţiei care urmăreşte mass-media a fost
informat şi sensibilizat prvitor la problemele persoanelor cu dizabilităţi dar şi aspiraţiile
lor privitor la angajare şi viaţă independentă;
Pe durata desfăşurării proiectului reprezentanţii AMM au participat la peste 20 de
diferite mese rotunde şi ateliere de lucru privind domeniul “dizabilitate”, inclusiv
schimbarea legislaţiei, conferinţe de presă şi seminare informative organizate atît de
diverse ONG din domeniu cît şi de organele de stat.
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VOLUNTARIAT
Voluntariatul este foarte important. De multe ori tinerii pot demonstra că au iniţiativă,
adică ştiu ce doresc, că au o pasiune, că vor să contribuie, că vor să facă parte dintr-o
echipă. În cadrul asociaţiei MOTIVAŢIE voluntarii îşi dezvoltă abilităţile pentru ca mai
departe să fie pregătit pentru a activa în calitate de specialist cu experienţă în domeniul
social.
Pe parcursul anului 2012, voluntarii în mare parte au fost implicați în desfășurarea de
acțiuni sociale: Sărbătoarea ”Rămas bun de la Moș Creciun”, organizată încă în cadrul
Campaniei de sensibilizare și strîngere de fonduri ”Un pas spre mobilitate”.
În cadrul Proiectului ”Liber în acțiune”, 2 maratoane cu privire la accesibilitatea
mediului fizic pentru persoanele cu dizabilități care s-au petrecut în mun. Chișinău.
O altă acțiune a fost cea dedicată în exclusivitate
copiilor din or. Vadului lui Vodă. Acțiunea ”Fii
voluntar o zi pentru comunitatea ta!”, a oferit ocazia
transferului de cunoștințe de la voluntarii maturi
către copilași, viitorii voluntari. Cu acestă ocazie au
fost absolut voluntar implicați: Trupa de dans ”Just
Friends”,

interpreta

Doinița

Gherman

și

2

moderatori de la radioul național: Daniel Vodă și
Cristina Jandîc.
Pe parcursul verii, mai ales de mare ajutor în cadrul a 2 tabere de vară cu copii au
fost 2 voluntari naționali și 1 voluntară din Polonia, aceștia au în echipa noastră voia bună
și ajutor, dar și cîntece, jocuri veselie. Voluntarii ne-au fost alături și cînd a fost nevoie de
delegarea cuiva pentru prezentarea Asociației la diferite evenimente, astfel putem aminti
contribuția Nataliei Aga care a participat timp de o săptămînă la un curs de instruire în
domeniul Voluntariat și apoi ne-a ajutat să introducem în utilizarea internă actele din
Legea Activităților de Voluntariat.
Un alt succes a ținut de colaborarea cu Asociația ”Advit, Europa fără frontiere” care
a curiat activitatea voluntarei Malgorzata Juchniewicz, care spre sfîrșitul perioadei de
aflare a sa în Moldova a editat o carte dedicată activităților de voluntariat în Moldova și o
descriere vastă a propriei experiențe în Asociația MOTIVAȚIE din Moldova. Acestă carte la
moment servește cel mai important material informativ pentru volunarii străini doritori de
a veni în Moldova și de a se implica în activitățile Asociației.
Putem afirma că anul 2012 a fost unul bogat la nivel de implicare a voluntarilor, mai
ales că aceștia s-au integrat foarte bine în echipa Asociației devenind persoane de suport în
adevăratul sens al cuvîntului, iar pentru beneficiarii organizației adevărați prieteni.
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PUBLICAŢII 2012 ŞI APARIŢII ÎN MASS-MEDIA
Raportul

de

față

menţionează

şi

analizează normele legislative care se
referă in mod particular la respectarea
dreptului persoanelor cu dizabilităţi
locomotorii

de

a

avea

acces

la

infrastructură şi a participa la viața
socială.

Acest pliant conţine informații despre
experiența acumulată de către Asociația
MOTIVAȚIE în domeniul elaborării, și
dezvoltării activităților de antreprenoriat
social și a activităților generatoare de
venit.
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Mai jos sunt prezentate o listă de linkuri despre mediatizarea activităţile desfăşurate
pe parcursul anului 2012 în cadrul proiectelor menţionate în acest raport:
-

http://www.publika.md/emisiuni/vox-publika_1361.html#editia1840991

-

http://www.tv7.md/ro/news/majoritatea-rampelor-de-acces-pentru-persoanelecu-dizabilitati-sunt-impracticabile-21957.html

-

http://www.newsmoldova.ru/society/20130404/193320829.html

-

http://bloguvern.md/2012/10/11/chisinaul-cu-multe-intersectii-dar-fara-rampe/

-

http://www.radiochisinau.md/pages/view/5345

-

http://www.protv.md/stiri/social/condamnati-la-ignoranta-reactia-oamenilor-dintroleibuze-si-microbuze.html#

-

www.motivatie.md/harta

-

http://www.jurnaltv.md/ro/news/avem-rampe-dar-fara-folos-7859907/#

-

http://www.jurnaltv.md/ro/search/?cx=003352430233257560520%3Aqpf040fjnc&cof=FORID%3A11&ie=UTF8&q=.desteptarea+17+aprilie&siteurl=www.jurnaltv.md%2F&ref=&ss=14838j1359
3822j48&sa.x=0&sa.y=0#avem-rampe-dar-degeaba-7864667

-

http://www.voceabasarabiei.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2
4238&Itemid=1911

-

http://tv7.md/ro/news/view?id=16655

-

http://blogosfera.md/view-post-v-261123-0-romana.html

-

http://www.europalibera.org/content/article/24736826.html

-

http://www.info-prim.md/?x=24&y=49742

-

http://www.publika.md/lege-doar-pe-hartie--autoritatile-continua-sa-ignorepersoanele-cu-mobilitate-redusa-video_1072881.html

-

http://news.point.md/ru/obschestvo/kishinyov-gorod-ne-dlya-lyudej-sogranichennimi-dvigateljnimi-vozmozhnostyami

-

ȚARA LUI DOGARU: http://www.publika.md/editie/_391_1693481.html
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BUGETUL 2012
Surse de finanţare de care pot beneficia organizaţiile nonguvernamentale sunt finanţările
nerambursabile private (donaţii ale cetăţenilor individuali, donaţii ale companiilor sau
finanţări nerambursabile din partea unor fonduri private), finanţările publice (granturi
nerambursabile, contracte de servicii, finanţare acordată de către guvern, autorităţi locale,
agenţii şi organizaţii neguvernamentale), venituri generale prin activităţi proprii (cotizaţii
ale membrilor, comercializare de produse proprii – publicaţii, produse de artizanat, etc.,
taxe de participare la diverse evenimente (baluri de caritate, conferinţe, etc.).
Bugetul Asociaţiei MOTIVAŢIE din Moldova pentru anul 2012 a obţinut finanţare din
următoarele surse: UNIUNEA EUROPEANĂ – 1336832 (52%); SOIR – 800000 (31%); SOROS –
199601 (8%);

FHI360 – 117195 (5%); FISM – 50176 (2%); Servicii de transport pentru persoane

cu dizabilităţi – 21673 (1%); Donaţii şi altele (persoane fizice, agenţi economici, cotizaţii ale
membrilor) – 38302 (1%).

proiect SOIR
proiect SOROS

proiect Comisia
Europeana
grant FHI 360
grant FISM

servicii de transport pentru
persoane cu dizabilitati
donaţii şi alte(persoane
fizice,agenti
economici,cotizatie)
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Planuri de viitor
OBIECTIVE STRATEGICE 2012-2016
Obiectiv strategic 1. Crearea condiţiilor de incluziune a copiilor și tinerilor cu
dizabilităţi motorii
Obiectiv specific 1.1. Reabilitarea/recuperarea psiho-fizică
Realizarea obiectivului se va face prin organizarea următoarelor servicii și activități: stagii
de recuperare activă (kinetoterapie, suport psihologic), dezvoltarea deprinderilor de viață
independentă inclusiv utilizând modalitatea ”de la egal la egal”, recuperare activă. Aceste
activități vor fi organizate în cadrul Centrului pentru Viață Independentă, dar nu exclude
posibilitatea de a le organiza în alte locații.
Obiectiv specific 1.2. Sporirea mobilităţii copiilor
Obiectivul va fi atins prin acordarea de echipament pentru mobilitate adaptat necesităţilor
copiilor și tinerilor, precum și alte echipamente ajutătoare în dependență de nevoile
fiecărui beneficiar. Activitățile vor fi realizate în strânsă legătură cu obiectivul 1.1.
Obiectiv specific 1.3 Socializare şi incluziune socială
Vor fi organizate activităţi de socializare, interacţiune socială, participare la evenimente
sociale şi culturale. De asemenea, beneficiarii vor fi încurajați și pregătiți să participe activ
la activități sociale și culturale în localitățile lor de baștină.
Rezultate așteptate: Grație acestor activități urmărim atingerea unor rezultate vizibile în
ceea ce privește sporirea gradului de autonomie personală și o mai bună condiție fizică a
fiecărui beneficiar. Beneficiarii vor avea un comportament social activ prin care se vor
simți valoroși, cu drepturi egale în societate.
Obiectiv strategic 2. Сreșterea gradului de independenţă a tinerilor cu dizabilităţi
locomotorii
Obiectivele specifice 2.1. Reabilitarea/recuperarea psiho-fizică
Obiectiv specific 2.2 Sporirea mobilităţii tinerilor şi cunoştinţelor despre mobilitate şi activism
social
Obiectivul specific 2.3 Sporirea gradului de independenţă economică
Va însuma următoarele acțiuni și activități: stagii de orientare vocaţionale, suport în
căutarea unui loc de muncă, suport la angajarea în câmpul muncii.
Următoarele rezultate vor fi atinse: număr sporit de tineri instruiți și susținuți pentru
încadrarea în câmpul muncii, îmbunătățirea situației economice, un grad sporit de
incluziune socială.
Obiectiv strategic 3. Crearea unei atitudini pozitive faţă de persoane cu dizabilităţi
din partea familiilor
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Obiectiv specific 3.1 Creşterea nivelului de cunoştinţe despre dizabilitate
Următoarele activități vor atinge obiectivul: seminare de informare, stagii de reabilitare
pentru părinţi şi copii, acțiuni de sensibilizare și informare.
Obiectiv specific 3.2 Dezvoltarea unei atitudini pozitive cu privire la persoana cu dizabilităţi
Prin intermediul activităţilor de informare şi sensibilizare, suport la domiciliu, precum și
implicarea mass-media în prezentarea corectă a imaginii persoanelor cu dizabilități vor
duce la atingerea obiectivului.
Obiectiv specific 3.3 Sporirea abilităţilor în educarea adecvată a unei persoane cu dizabilităţi
Beneficiarii vor participa la seminare de informare, stagii de reabilitare pentru părinţi şi
copii, precum și se vor informa adițional în baza materialelor informative, inclusiv
electronice.
Următoarele rezultate sunt așteptate: un grad mai mare de acceptare din partea societății a
persoanelor cu dizabilități, promovarea unor imagini pozitive în societate, schimbarea
comportamentului și atitudinilor față de persoane cu dizabilități, un grad sporit de
cunoștințe și abilități privind modalitatea de suport a copiilor și tinerilor cu dizabilități.
Obiectiv strategic 4. Diminuarea atitudinii discriminatorii faţă de persoanele cu
dizabilităţi
Obiectiv specific 4.1 Creşterea gradului de acceptare a persoanelor cu dizabilităţi
Vor fi organizate seminare pentru diferite persoane şi organizaţii/instituţii, acţiuni sociale,
promovarea istoriilor de succes.
Obiectiv specific 4.2 Îmbunătăţirea imaginii persoanelor cu dizabilităţi
Acest obiectiv presupune lucru cu jurnaliştii, participarea la emisiuni TV şi Radio cu
participarea și despre persoanele cu dizabilități.
Obiectiv specific 4.3 Promovarea unor valori nediscriminatorii
Obiectivul va fi atins prin organizarea acţiunilor comunitare, seminare informative și
activități de sensibilizare în comunitate.
Obiectiv strategic 5. Optimizarea cadrului legal pentru ameliorarea situaţiei
persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor lor în baza prevederilor Convenției ONU cu
privire la drepturile persoanelor cu dizabilități.
Obiectivul poate fi atins prin: elaborare de propuneri pentru îmbunătățirea politicilor
sociale, mese rotunde, dezbateri, întâlniri cu reprezentanţi APL şi APC, participarea la
discuţii publice.
Rezultate așteptate: contribuție la îmbunătățirea cadrului normativ și legislativ și aducerea
acestuia în conformitate cu prevederile Convenției ONU.
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COLABORARE ŞI FINANŢARE 2012

FINANŢATORI:

PARTENERI:
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MULTUMIRI:

Beneficiarilor
Echipei de voluntari ai Asociaţiei “MOTIVAŢIE”
Echipei Asociaţiei “MOTIVAŢIE”
Partenerilor
Finanţatorilor

DATE DE CONTACT

Adresa juridică:
Str. Victoriei 1A, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, MD-2046, Republica Moldova
Tel./Fax + 373 22 41-71-55 (Centrul pentru Viață Independentă)
Tel. + 373 22 41-60-53 (Centrul pentru Orientare Vocațională)
Tel. /Fax: +373 22 66-13-93 (Oficiul Central – bd. Traian 23/1, mun. Chisinau, MD-2060)
E-mail: office@motivation-md.org
Web: www.motivatie.md

Elaborarea acestui raport a fost posibilă graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin
intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea
Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu
reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau FHI 360.
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