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PROFILUL ASOCIAŢIEI “MOTIVAŢIE” DIN MOLDOVA
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,
din 2006. Ultimul Certificat de Utilitate Publică – 2013-2016.
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 multe rețele și alianțe din
domeniu:
EASPD (European Association of Service Providers for People with Disabilities) cu sediul la
Bruxelles, 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;
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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 persoanele cu dizabilităţi, din
partea familiilor
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
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implicarea mass-media în prezentarea corectă a imaginii persoanelor cu dizabilități, se va atinge
obiectivul.
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 lucrul cu jurnaliştii, participarea la emisiuni TV şi Radio cu implicarea 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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PROIECTE IMPLEMENTATE IN ANUL 2014
1. Proiectul „Tineri cu și fără dizabilități, împreună participă activ în viața
comunității și la procesul de luare a deciziilor”
Beneficiari:


persoanele cu dizabilităţi din RM

Locaţie:
întreg teritoriul țării

Durata proiectului: 1 septembrie 2014 – 31 decembrie 2014
Scopul proiectului este creșterea nivelului de încredere în forțele proprii, pentru implicare activă
în viața comunității, la persoanele cu dizabilități din Republica Moldova.

Finanțator: FHI360
Activități și Rezultate:


10 tineri cu dizabilități au fost selectați în baza CV-lui, scrisorilor de motivare și recomandare.



A fost organizat un training ˮFormarea și dezvoltarea abilităților grupurilor de inițiativăˮ pentru
grupul-țintă. Pe parcursul a 6 zile au fost abordate următoarele subiecte: Liderism, Etapele
formării și consolidării echipei, Motivarea echipei, Tehnici de monitorizare a alegerilor,
Identificarea și implementarea unei situații-problemă din comunitate, Metode și modele de
raportare, Accesibilitatea arhitecturală comunitară și Tehnici de comunicare cu APL și APC.



Pe parcursul acestui proiect au fost stabilite parteneriate pentru implementarea cu succes a
scopului proiectului și anume:
-

Cu Alianța Infonet, în implementarea proiectului „Pro vot direct și secret pentru fiecare
alegător”. Această cooperare a permis să instruim tinerii referitor la procesele electorale și
să-i implicăm în calitate de observatori la alegerile din 30 noiembrie. Astfel tinerii au obținut
o primă experiență de participare și de monitorizare civică la un proces public.

- O altă cooperare a fost colaborarea cu Comisia Electorala Centrală pentru a obține statutul
de observatori pentru tinerii din cadrul proiectului. Astfel tinerii au avut posibilitate să
participe la scrutin nu doar în calitate de alegatori de rînd dar și să monitorizeze desfășurarea
alegerilor și nivelul de accesibilitate la secțiile de votare.


Beneficiari indirecți au fost peste 200 de cetățeni care au contactat cu tinerii în cadrul
monitorizării secțiilor de votare. Dintre aceștia aprx. 20 au fost membri ai secțiilor de votare și
în special Șefii secțiilor, cu care tinerii au comunicat în momentul cînd sau prezentat în calitate
de observatori. Au discutat despre faptul cum decurge scrutinul, ce probleme au întîmpinat cînd
s-au deplasat la secția de votare și au intrat în incinta secției.



Datorită implicării tinerilor am avut posibilitate să introducem pe Harta Accesibiliății un număr
de 15 secții de votare. În total au fost plasate informații despre accesibilitate la 265 secții de
votare. Aceasta a fost o sarcină prin care ei au înțeles și au demonstrat faptul că pot fi cetățeni
activi în comunitățile lor.



O alta reușită a tinerilor a fost crearea paginii de facebook a grupului comun
(https://www.facebook.com/groups/1503538579917466/) și administrarea ei.
Asociația „MOTIVAȚIEˮ din Moldova
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Două tinere, beneficiare directe a proiectului, s-au înscris la un training organizat de AMM, în
cadrul căruia vor deprinde abilități de monitorizare și evaluare a condițiilor de accesibilitate la
clădirile care se dau în exploatare, pentru a participa la recepția acestora împreună cu
reprezentanții Inspecției de Stat în Construcții. Astfel tinerii cu dizabilități - cetățeni activi în
diminuarea problemelor ce țin de lipsa condițiilor de accesibilitate.
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PROIECTE IMPLEMENTATE IN ANUL 2014
2. Proiectul “Suport în continuarea studiilor și angajarea în câmpul muncii a
persoanelor cu dizabilități”
Beneficiari:
persoanele cu dizabilităţi locomotorii din RM, angajatori, reprezentanții APL și APC.
Locaţie: întreg teritoriul țării
Durata proiectului: 1 ianuarie – 31 decembrie 2014

Scopul proiectului este de a oferi suport în continuarea studiilor profesionale și angajarea în
câmpul munciii a persoanelor cu dizabilităţi

Finanţator:
SOIR Moldova

Activităţi și Rezultate:
Au solicitat suport în angajare 24 de tineri, în dependență de posibilitățile și abilitățile tinerilor au
fost identificate posibilități de angajare pentru ei;
 Serviciul de suport în angajare a
oferit posibilitate de angajare pentru
15 tineri cu dizabilități(10 fete, 5
băieți) prin diverse metode (fie
proiecte prin contractare servicii, fie
pe durată nedeterminată). Tinerii au
fost angajați în calitate de:
ambalator; manager pe vânzări;
operator;
lucrători
auxiliari
(ambalare
perne,
călcător);
coordonatori locali; distribuitor
materiale informative; cusătorese;
bibliotecară;
 6 tineri înscriși la studii
profesionale (1 fată, 5 băieți);
 21 de cazuri deschise (tineri care au
solicitat suport: 8 fete și 13 băieți);
 Rezultate calitative: tinerii devin mai responsabili pentru că au obligații față de muncă și
independenți financiar, iar atunci când pot să-și acopere unele cheltuieli personale sau să-și ajute
familia, devin mai încrezuți în stabilirea relațiilor de prietenie și în luarea deciziilor argumentate;
 Pe parcursul anului au fost realizate 4 sesiuni de motivare cu elemente de instruire, organizate
pentru 32 de tineri cu dizabilități din toată țara. Scopul sesiunilor a constat în informarea și
pregătirea lor pentru procesul de angajare în câmpul muncii sau de a fi admiși în instituții de
învățământ. Au fost puse în discuție și informați despre: etapele și pașii serviciului de suport,
importanța realizării profesionale și care sunt meseriile profesate de persoanele cu dizabilități,
obținerea unei profesii și angajarea în câmpul muncii, prevederile legislației RM cu privire la
angajare în câmpul muncii/acces la studii, redactarea unui CV, a scrisorii de motivare și a cererii,
au fost prezentate istoriile de succes ale persoanelor care prin perseverențe au reușit să-și găsească
o profesie, tinerii au fost pregătiți pentru un interviu de angajare (au simulat etapele unui interviu)
și au discutat despre mijloacele și sursele de căutare a unui post vacant, care sunt normele de
accesibilizare la locul de muncă;
 2 tineri au mers singuri să-și continuie studiile, ca rezultat al participării lor la instruirile
organizate;


8

Asociația „MOTIVAȚIEˮ din Moldova

Raport anual 2014


A fost organizată o Conferință Națională ˮIncluziunea în câmpul muncii a persoanelor cu
dizabilitățiˮ care a avut ca scop prezentarea modelelor de succes internaționale și din Republica
Moldova, evidențierea dificultăților
legate de incluziunea în câmpul
muncii a persoanelor cu dizabilități,
căutarea soluțiilor și elaborarea
planurilor de acțiune pentru a
implementa soluțiile găsite;



Dl. Christy Lynch, directorul executiv
al organizației irlandeze pentru
angajare asistată KARE, a prezentat
experiența sa în dezvoltarea serviciilor
de incluziune în câmpul muncii a
persoanelor cu dizabilități în statele
membre ale UE, America de Nord și
de Sud și Africa de Sud.



A fost elaborată Rezoluției Conferinței, care ulterior a fost adresată către toți participanții în
număr de 126 de persoane. Prin scrisoare oficială, rezoluția a fost expediată ca anexă către 17
instituții.
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PROIECTE IMPLEMENTATE IN ANUL 2014
3. Proiectul „Acces pentru toţi”
Beneficiari:
Beneficiarii direcţi – persoane cu dizabilități, părinți cu copii mici, persoanele vârstnice, voluntari,
studenți, reprezentanți ai Autorităților Locale, reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor.
Beneficiarii indirecţi: societatea civilă.
Locaţie: mun. Chișinău, or. Cahul, Edineț și Hîncești
Durata proiectului: 1 octombrie 2013 – 30 septembrie 2014

Scopul proiectului: Diminuarea fenomenului discriminării persoanelor cu dizabilităţi locomotorii
prin facilitarea / îmbunătăţirea accesului fizic la infrastructura socială.
Obiectivele:
 Creşterea nivelului de conştientizare a problemei accesului la infrastructură pentru persoanele
cu dizabilităţi locomotorii de către societate şi de către factorii de decizie relevanţi pentru această
problemă.
 Creşterea nivelului de acces la infrastructură pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii prin
oferirea unor servicii de informare şi formare funcţionale în acest sens.

Finanțator: Fundaţia Soros-Moldova
Activități și Rezultate:
Au fost formate 4 grupe de inițiativă: Chișinău, Hîncești, Edineț și Cahul;
7 participanți au fost formați ca lideri și persoane resurse, instruiți cum să comunice cu autoritățile
și cum să vorbească despre respectarea dreptului la accesul fizic a persoanelor cu dizabilități;
 Coordonatorii din regiuni au organizat cu suportul AMM:
 3 mese rotunde pentru sensibilizarea autorităților locale și a opinie publice;
 4 maratoane de evaluare a accesibilității și sensibilizare a societății cu privire la problema de
acces la infrastructură;
 153 de obiecte de menire publică evaluate și plaste pe Hartă din or. Hîncești, Edineț și Cahul;
 188 de obiecte de menire publică evaluate în mun. Chișinău;
 Harta Accesibilității a fost promovată prin înmânarea directă a flayerilor, vizite la instituții;
 2000 de flayere cu promovarea Hărții distribuite direct și indirect;
 7 Centre ale Medicilor de Familie evaluate și promovat dreptul la accesibilitate;
 183 de demersuri în adresa instituțiilor de stat trimise prin
Poșta Moldovei cu atașarea flayerului, unde a fost menționat
importanța respectării dreptului la accesibilitate: 14 răspunsuri
la demersuri, 4 instituții au solicitat implicarea AMM, s-au
făcut vizite la fața locului;
 Harta Accesibilității perfecționată – 853 de obiecte plasate în
comparație cu anul 2012, a 53 de obiecte;
 Mai mult de 7 canale implicate în mediatizarea acțiunilor cu
privire la accesibilitate - PRIME, TV 7, Jurnal TV, CTC,
Moldova 1, NTV, Publika, Canal 3, Canal Regional, Radio
Moldova, Europa Liberă etc...
 Pe parcursul realizării proiectului și anume perioada
ianuarie-octombrie 2014 AMM a apărut în 51 de apariții
media, articole, reportaje cu tematica respectării dreptului la
accesibilitate. A se vedea Tabelul cu linkuri din capitolul
Mass-media despre noi.
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48 de Inspectori sensibilizați și informați în urma ședinței de lucru din 27 iunie 2014. Inspectorii
au recunoscut că de fapt încălcări există, au menționat că trebuie de insistat să se respecte dreptul la
accesibilitate. Respectiv li s-a relatat că monitorizările de către echipa Asociației vor continua
instantaneu. Ca rezultat este receptivitatea și consultarea echipei în găsirea soluțiilor la problema
accesibilității.
 În urma a patru seminare realizate, au fost informați și sensibilizați în jur de 200 de studenți.
Marea uimire pentru o mare parte din ei a fost, că până la momentul informării nu au analizat /
gândit pe cât de stringentă este problema acesului pentru persoanele cu dizabilități și cum ar putea
oferi suport în moment ce se întâlnesc cu astfel de persoane. Studenții au râmas impresionați de
produsul realizat ,,Harta accesibilității,, rezultatele hărții, modul de implicare și dorința de a oferi
suportul de voluntariat în îmbunătățirea
hărții.Reprezentanții Colegiului de Construcții
au solicitat să mai venim cu propunerea de a
organiza seminare de informare, din motiv ce ar
aduce rezultat pozitiv la conștientizarea
problemei și responsabilizarea mai mare a
viitorilor specialiști în domeniul construcțiilor.
din din motiv că informația care este adusă
studenților în cadrul instruirilor din colegiu este
una generală și nu atrage atenția la
conștientizare și responsabilizare ca viitori
specialiști.
 41
de Arhitecți din cadrul Uniunii
Arhitecților și Asociației Arhitecților din R. Moldova sensibilizați și informați despre problema
accesibilității. În cadrul instruirii specialiștii AMM au relatat despre monitorizarea și evaluarea
obiectelor de menire publică din mun. Chișinău și cele 3 regiuni. În baza unei prezentări cu poze,
clădiri evaluate, rampe modele pozitive și modele negative de accesibilitate, și la finele prezentării
au fost relatate și succesele / rezultatele în urma realizării acțiunilor de sensibilizare din regunile sus
menționate.


Activități și Rezultate pe regiuni:








Raionul Hîncești, s-au făcut adaptări la
obiectele: rampă modificată la Primărie; terasă
amenajată cu rampă, str. Mihalcea Hîncu 123;
Piața Suveranității, str. Mihalcea Hîncu, s-au
adaptat cu rampe din 2 părți.
Au fost scrise 3 petiții de către Coordonatorul
din Hîncești – 2 au aviz pozitiv;
A fost creat un grup de lucru de către
Consiliul Raional pentru a elabora o strategie
raională pentru incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități în raionul Hîncești,
din care vor face parte și membrii grupului de
inițiativă.
Orașul Edineț sunt 2 rezultate de efectuare a

rampelor: Consiliul Raional și Casa de Cultură.
Orașul Cahul: după organizarea acțiunilor în Cahul și implicarea comisiei psiho-pedagogice din
care face parte mama Coordonatorului de grup, s-au realizat următoarele adaptări la instituțiile
educaționale: Liceul Teoretic "M. Eminescu", s. Slobozia Mare; Gimnaziul din satul Burlacu;
Gimnaziul din satul Larga Noua; Gimnaziul din s. Slobozia Mare.
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Alte rezultate în urma promovării proiectului și respectarea dreptului la accesibilitate:











Un alt rezultat în urma împlementării proiectului ,,Liber în acțiune” este solicitarea Specialistului în
ajustări spații – Ion Emilian (asistent de proiect) în proiectarea rampelor de acces pentru trei
instituții: UTM, Centrul Contact, Casa Armatei, Centrul Medicilor de Familie nr 10, Ciocana.
3 seminare organizate la solicitarea Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC)
pentru 150 de participanți (proiectanți, verificatori, arhitecți);
Broșura Accesibilitate distribuită reprezentanților Ministerului peste 100 bucăți;
În luna martie am fost solicitați de reprezentanții Casei ONU, pentru a oferi consultanță cu privire la
modificări în accesibilizarea spațiului interior / exterior, cameră sanitară, acces la intrare, uși,
ghișeu, bucătărie. S-a discutat și s-au propus soluții în baza experienței AMM, s-a prezentat broșura
,,Accesibilitate pentru toți” care conține desene tehnice după standarde și informația relevantă în
domeniul accesibilității. S-a solicitat prezența reprezentanților AMM atît în timpul modificărilor, cît
și după finisarea acestora.
Angajații ONU din Republica Moldova au solicitat organizarea unei sesiuni de informare în data de
17 aprilie cu privire la necesitatea asigurării unei infrastructuri adaptate pentru persoanele cu
dizabilități. Angajații AMM au participat în calitate de facilitatori în cadrul acestui eveniment,
vorbind despre legislația în vigoare la acest capitol, standarde și norme în construcții și importanța
adaptării infrastructurii la necesitățile persoanelor cu dizabilități.
La intervenția echipei AMM s-a reușit prevenirea construcției incorecte a rampei de la sediul central
al Poștei Moldovei.
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PROIECTE IMPLEMENTATE IN ANUL 2014
4. Proiectul „Monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități
în Republica Moldova”
Beneficiari:


persoane cu dizabilități – locuitori ai Republicii Moldova și
familiile acestora

Locaţie:
întreg teritoriul țării

Durata proiectului: septembrie 2012 – mai 2014
Scopul proiectului este de a monitoriza drepturile persoanelor cu
dizabilități din Republica Moldova.

Finanțator: UE prin programul EIDHR
Partener – COD Serbia – Center for society orientation- COD
Activităţi și Rezultate 2014


În baza monitorizărilor efectuate în anul 2013, au fost elaborate 4 rapoarte în anul 2014:
1. Monitorizarea legislaţiei, politicilor şi programelor: respectarea drepturilor persoanelor cu
dizabilități din RM.
2. Monitorizarea mass-mediei şi atitudinii societăţii cu privire la persoanele cu dizabilităţi.
3. Analiza experienței individuale ale persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova.
4. Raport holistic: Monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova.

Rapoartele integre publicate în trei limbi (română, rusă și engleză) și în limbajul Braille pot fi
vizualizate pe pagina web a Asociației: www.motivatie.md.


La moment încă nu cunoaștem reacțiile oficiale ale reprezentanților Statului la Rapoartele
elaborate și prezentate lor. Cert este faptul că noi vom căuta căi și soluții pentru ai convinge să
colaboreze cu societatea civilă, pentru a schimba situația actuală în domeniul respectării drepturilor
persoanelor cu dizabilități. Pentru aceasta vom pregăti și mai departe persoanele cu dizabilități și
DPO și CSO să devină mai active și să promoveze respectarea drepturilor.
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PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN ANUL 2014
5. Proiectul “Antreprenoriat Social pentru Persoane cu Dizabilităţi”
Beneficiari:
persoanele cu dizabilităţi locomotorii din RM, angajatori, reprezentanții APL și APC.
Locaţie: municipiul Chișinău
Durata proiectului: tranșa I: 01 mai- 01 iunie 2014 și tranșa II: 01 iunie- 31 august 2014

Scopul proiectului este de a oferi suport și de a promova angajarea în cîmpul muncii şi integrarea
socială a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Republica Moldova.

Finanţator:
Fundația Est-Europeană

Activități și Rezultate tranșa I: 01 mai- 01 iunie 2014
Procesul de recrutare a Coordonatorului de proiect a fost prelungit, angajarea acestuia s-a
efectuat mai tîrziu decît a fost inițial planificat, respectiv, Coordonatorul a început colectarea
datelor mai tardivă.

În urma cercetărilor pe piața locală și discuțiilor cu furnizorii, s-a identificat că unele produse nu
există pe piața locală și achiziționarea lor de peste hotarele țării, depășeste bugetul inițial alocat.
Astfel, depășim bugetul în cazul programelor software de conducere auto. Alte produse și accesorii
necesare nu au fost incluse inițial în buget: căști, software de funcționare a calculatorului W7 sau
W8, masa PVC pentru operator, seifuri pentru păstrarea banilor.


Activități și Rezultate tranșa II: 01 iunie - 31 august 2014
S-au elaborat Termenii de Referință pentru procurarea echipamentelor necesare creării
serviciului de simulator auto și au fost plasate pe paginile web;

În baza profilelor create au fost solicitate mai multe oferte de la companiile ce comercializează
astfel de echipamente (calculatoare, aparate de casă, producători de mobilier și utilaj necesar).
Ofertele obținute au fost analizate inclusiv consultate. Ulterior au fost completate formularele
necesare. Prima problemă întîmpinată a fost – dispariția de pe piața din RM a simulatoarelor
Logitech G27, motivul fiind prețul și nivelul scăzut de cerere pe piață. Ca variante alternative s-a
studiat ofertele de pe piețele din Ucraina și România. Ofertele din Ucraina fiind mai accesibile ca
preț totuși prezentau un grad sporit de risc, din cauza conflictului armat și situației instabile. Astfel
am decis să ne concentrăm pe piața din România, de unde în baza mai multor negocieri și discuții
cu reprezentanții a diferitor firme am primit o ofertă care ne permite încadrarea în bugetul
planificat.

S-au evaluat 4 Centre Comerciale (CC): ShopingMalldova, MegapolisMall, Jumbo; Elat și
Atrium referitor la posibilitatea de amplasare a simulatoarelor auto, negocierea cu conducerea
acestor CC privitor la arenda spațiilor necesare, semnarea unui Acord sau Contract de arendă a
spațiului. La administrația fiecărui CC a fost depusă o scrisoare de intenție referitor la posibilitatea
de amplasare a simulatoarelor auto. Din toți administratorii CC mai cooperant a fost cel de la
Atrium, de la care s-a obținut o ofertă comercială.

Din cauză că nu a fost stabilit un CC în care va fi amplasat simulatorul, și încă nu au fost
primite răspunsuri referitor la oferirea finanțării pentru procurarea softului pentru simulatoare,
procurarea echipamentelor a fost temporar oprită.
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PROIECTE IMPLEMENTATE IN ANUL 2014
6. Proiectul “Fără bariere”
Beneficiari:

persoanele cu
mobilitate redusă: persoanele cu
dizabilități, persoane în etate și
părinți cu copii mici.
Locaţie: pe malul drept al
Nistrului - orașele Chișinău și
Comrat și malul stâng al râului
Nistrul - Bender și Tiraspol.
Durata
proiectului:
24
Noiembrie 2014 – 28 Februarie
2015
Scopul proiectului: Crearea
unui mediu accesibil pe ambele
maluri ale râului Nistru pentru
persoanele cu dizabilități și
persoanelor cu mobilitate redusă.

Finanţator: UNDP și UE
Partener: Mir Ravnih
Vozmojnostei NGO

Activităţi și Rezultate 2014











Crearea unui mediu fără
bariere, oferind oportunități de
participare activă la viața
publică a persoanelor cu
diverse dizabilități;
Implicarea autorităților de pe
ambele maluri ale Nistrului în
soluționarea problemelor de
accesibilitate;
Monitorizarea
accesibilității
infrastructurii publice pentru
persoanele cu dizabilități;
Pregătirea grupului de experți privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități de pe
ambele maluri ale Nistrului;
Construirea a 10 rampe și alte elemente de accesibilitate cu aportul organizațiilor implicate în
Chișinău, Comrat, Bender și Tiraspol;
Dezvoltarea și traducerea în limba rusă a Hărții accesibilității;
În decembrie 2014 a fost aplicat un sondaj de opinie publică privind necesitatea creării condițiilor
de accesibilitate, pe un eșantion de 150 reprezentanți ai grupului cu mobilitate redusă (persoane cu
dizabilități, persoane în etate, părinți cu copii mici etc.). În baza sondajului au fost selectate 13
clădiri de menire publică, care conform opiniei intervievaților sînt prioritare pentru a fi dotate cu
rampe de acces care ulterior vor facilita condiții egale de deplasare pentru toți membrii societății.

Proiectul va fi finisat în martie 2015.
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ACTIVITĂȚI EXTRA PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN 2014
1. Mini expoziție de lucrări ale tinerilor cu dizabilități
”Oportunități de angajare la domiciliu pentru persoane cu dizabilitățiˮ,
în cadrul SNV 2014
Pe parcursului anului, Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova a fost, în continuare, parte
activă a Coaliției pentru promovarea legii și activităților de voluntariat. Astfel, în perioada 19-26
octombrie 2014 cînd s-a desfășurat Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV), ediţia a VIII-a,
cu genericul ”Hai în Gașca Voluntarilor” s-a implicat activ prin diseminarea informației,
promovarea evenimentului, încurajarea altor organizații precum și implementarea unei acțiuni.

Beneficiari:
Tinerii cu dizabilități fizice din municipiul Chișinău
Angajatori
Locaţie: Centrul Comunitar pentru Copii și Tineri cu dizabilități fizice, bd. Traian 23/1
Mun. Chișinău
Data activității: 24 octombrie 2014
Scopul proiectului este de a promova abilitățile tinerilor cu dizabilități pentru angajarea ulterioară
în cîmpul muncii.



Finanțator: Reprezentanței SOIR Moldova și Primăria Municipiului Chișinău
Parteneri:
–

ˮHîncuˮ SRL, Esstradi Accesorii, ˮTradiții Noiˮ, ˮAlinia-Artˮ, Asociația Patronală a
Organizațiilor din Industria Ușoară Înterprinderea ˮCasa Cristeaˮ

Parteneri media: Moldova.org și CTC emisiunea ˮIstorii Urbaneˮ
Activități și Rezultate:










Activitatea se înscrie în șirul de evenimente
realizate în cadrul Săptămânii Naționale a
Voluntariatului (SNV) 2014, ediția a VIII-a, ce se
va desfășura în perioada 19-26 octombrie 2014
cu genericul ”Hai în gașca Voluntarilor”.
Un grup de 11 tinere cu dizabilități au avut
ocazia inedită să interacționeze cu angajatori din
domeniul confecțiilor în industria ușoară.
Evenimentul s-a desfășurat sub forma unei
expoziții cu genericul “Oportunități de
angajare la domiciliu pentru persoane cu
dizabilități” în cadrul căreia mai mulți tineri și-au prezentat lucrările croșetate și brodate,
cusute și confecționate din diverse materii.
În cadrul expoziției s-au făcut schimb de idei cu privire la pregătirea tinerilor ce ar putea realiza
lucrări la comandă, iar angajatorii au putut aprecia lucrările prezentate și selecta câteva
meșterițe pentru colaborare fructuoasă pe viitor.
Momentul cheie al evenimentul este prezentarea istoriei unei colaborări frumoase între o tânără
cu dizabilitate fizică și un angajator. Ceilalți tineri prezenți la eveniment vor putea învăța din
această experiență implicându-se mai perseverent în activitățile Centrului pe care îl
frecventează.
Evenimentul este realizat prin proiectul ”Suport în continuarea studiilor şi angajarea în câmpul
muncii a persoanelor cu dizabilităţi” și cu suportul Direcției Municipale pentru Protecția
Drepturilor Copilului.
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2. Program Voluntariat
Beneficiari:
Tinerii din Municipiul Chișinău
Persoanele cu dizabilități fizice din Municipiul Chișinău
Locaţie: Mun. Chișinău
Data activității: pe parcursul anului 2014



Scopul programului este de a instrui tinerii voluntari și ai implica în activități de voluntariat
pentru creşterea responsabilităţii civice, participării şi interacţiunii în societate.

Finanțator: finanțatori menționați în proiecte
Activități și Rezultate:
Pe parcursului anului 2014 au fost implicați în realizarea și implementarea a diverse activități de
voluntariat:
 1 echipă de voluntari ai mun. Chișinău, alcătuit din 8 tineri cu grad de mobilitate redus și fără
dizabilități au oferit 136.5 ore activități de voluntariat în cadrul proiectului ”Acces pentru toți”.
Scopul proiectului fiind diminuarea fenomenului de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi
locomotorii prin facilitarea / îmbunătăţirea accesului fizic la infrastructura socială.
 Planificarea și desfășurarea a 2 acțiuni sociale de sensibilizare și informare (30 aprilie și 11 mai
2014) cu privire la condițiile de acces. În cadrul acestora au fost distribuite cca 2000 de pliante de
promovarea a ”Hărții Acesibilitate”.
 Elaborarea ”Petiției pentru crearea condițiilor de acces la infrastructura socială pentru populație
cu mobilitate redusă”, distribuirea, informarea și colectatarea semăturilor în favoarea petiției, au
fost colectate 591 semnături.
 Implicarea part time a 2 voluntari internaționali, originari din Germania și Spania - Lasse Shaupp
și Hose Manuel Godoy în activitatea zilnică a Asociației. În mare parte un număr de cca 350 ore a
fost dedicat asistării tinerilor cu dizabilități, participanți ai programelor Asociației, ajutor pentru
echipa de specialișt în derularea proiectelor și activități ce țin de amenajarea spațiilor celor 2 centre
ale Asociației.
 Alte 11 persoane atît din țară cît și din afara acesteia, ocazional (cca 66 ore) au fost implicați
pentru realizarea a diferite sarcini. Sarcinile mai mult au ținut de traducerea a diverse materiale
informative în limbile ruse și engleză. Acestea au fost foarte necesare pentru reactualizarea
permanentă a informației de pe site-ul oficial al Asociației – www.motivatie.md.
În final vrem să aducem sincere mulțumiri pentru contribuția valoroasă a tuturor
voluntarilor la realizarea misiunii Asociației.
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ACTIVITĂȚI EXTRA PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN 2014
3. Campania Națională ”Dansează pentru SUCCES”
Beneficiari:



Persoanele cu CES din Moldova
Memebrii comunității

Locaţie: Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfînt, Or. Chișinău
Data activității: septembrie 2014
Scopul programului este promovarea prin comunicare și participare a drepturilor persoanelor cu
CES.

Activități și Rezultate:


Centrul Media pentru Tineri și Echipa de dansatori de la Black and White Dance Center au oferit
un master-class în diverse genuri de dans: latino, hip-hop și popular. Fiecare doritor a avut
oportunitatea de ași alege stilul preferat și a exersa fiind ghidați de profesioniști.



AMM a fost invitată la acest eveniment în calitate de participant. Asociația a fost reprezentată de
către 2 tineri: 1 specialist și 1 voluntar, care au promovat dreptul persoanelor cu dizabilități la
timp liber calitativ și agrement prin experiența lor de dans în scaun rulant.



Promovarea abilităților de însuși persoanele cu dizabilități este o metodă de sensibilizare
eficientă a membrilor comunității privind situația persoanelor cu dizabilități în viața de zi cu zi.
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4. Instruire specialiști
Beneficiari:


Specialiștii din cadrul ONG-urilor finațate de SOIR Moldova

Locaţie: Centrul pentru Orientare Vocațională, or. Vadul-lui-Vodă, Mun. Chișinău
Data activității: 5 - 7 mai 2014
Scopul programului este consolidarea capacităţilor Reţelei SOIR în activităţi de viaţă
independentă și orientare vocaţională pentru persoanele cu dizabilităţi.

Activități și Rezultate:


Echipa AMM a oferit o instruire în ,,Consolidarea capacităţilor Reţelei SOIR în activităţi de
viaţă independentă și orientare vocaţională pentru persoanele cu dizabilităţi”. Solicitarea a
parvenit din partea partenerilor ASCHF din Peresecina pentru a realiza instruirea pentru toți
partenerii rețelii SOIR cointeresați de subiectul propus. Din start au fost discutate propunerile din
partea partenerilor, înregistrate, analizate și categorizate pe tematici, pentru a elabora un program
de instruire. Echipa a elaborat și ajustat suportul de curs, prin prezentări și lucrul practic pentru
parteneri. Partenerii au avut oportunitatea de a face cunoștință cu primele programe dezvoltate de
AMM și cu împărtășirea de experiențe pozitive a programului de suport pentru tineri, la
angajarea lor în cîmpul muncii.



În cadrul instruirii au participat nouă parteneri ai rețelei SOIR. Instruirea s-a realizat în ambele
limbi concomitent pentru a facilita înțelegerea și transmiterea mesajelor / informației. Realizarea
acesteia a fost structurată pe module a câte patru pe zi, lucrul teoretic și prezentări practice cu
implicarea testării participanților. Conform chestionarelor de evaluare a instruirii, participanții au
rămas satisfăcuți de partea teoretică și cea practică a activităților. Au venit cu recomandarea ca
să fie pus accentual pe mai multe ore și tematici de instruire în procesul și susținerea tinerilor în
angajarea acestora în câmpul muncii.



Participanților li s-au distribuit 16 materiale, support informațional din cadrul instruirii.
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ACTIVITĂȚI EXTRA PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN 2014
5. Promovare prin mass-media a acțiunilor din Campania Internațională
,,16 zile de Activism Împotriva Violenței Domestice”.
Beneficiari:


Femeile și fetele cu dizabilități. Tinerii din Municipiul Chișinău

Locaţie: Hotelul „Codru” din Mun. Chişinău.
Perioada activității: 1 noiembrie – 10 decembrie, 14 noiembrie 2014
Scopul programului implicarea femeilor și fetelor cu dizabilități la subiectul violenței împotriva
acestora.

Finanțator: Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor din
Moldova (UN Women)finanțatori menționați în proiecte

Activități și Rezultate:












Masa Rotundă cu genericul ,,Recunoașterea și combaterea violenței împotriva femeilor și
fetelor cu dizabilități”, s-a desfăşurat în data de 14 noiembrie 2014 și au participat cca 44
persoane, dintre care experți naționali în domeniul violenței, tinere fete și femei cu diverse tipuri de
dizabilități, reprezentanți ai diferitor instituții relevante din domeniu. Scopul evenimentului a fost de
a dezbate diverse cazuri și forme de violență aplicate femeilor și fetelor cu dizabilități și
evidențierea barierelor ce împiedică femeile și fetele cu dizabilități să beneficieze de protecție în
situații de violență.
Au fost organizate trei ateliere de lucru, pe parcursul cărora s-au propus soluții și recomandări la
aspectele violenței înserate ulterior într-o Rezoluție adresată reprezentanților din domeniul
protecției sociale și domeniul violenței.
Rezoluția elaborată de fetele și femeile cu dizabilități a fost semnată și expediată către 11
reprezentanți ai factorilor de decizie din municipiu: Ministere, Procuratură, Inspectorat, Parlament
etc.
În data 27 noiembrie 2014 Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a organizat o conferință de
presă. Scopul conferinței a fost de a aduce la cunoștință publicului larg și autorităților publice
abilitate în domeniul protecţiei sociale şi societăţii civile - Rezoluția elaborată de către femeile și
fetele cu dizabilități din Moldova la subiectul violenței și anume axarea pe recomandări.
Pliantul care a fost elaborat până la data de 30 noiembrie cu mesajul „Eu sunt pentru o viață fără
violență împotriva fetelor și femeilor cu dizabilități” este adresat femeilor și fetelor cu diferite
tipuri de dizabilități, care au experimentat sau nu, situații de violență. Pliantul constituie un îndemn
de a raporta cazurile de violență și a se adresa după serviciile de suport, informându-le despre
drepturile generale pe care le au și modalitatea de raportare a cazurilor de violență
Pliantul vine și cu o definiție a ceea ce înseamnă violență față de femei, iar prin exemplificarea
formelor de violență le ajută pe acestea să identifice situațiile de violență. Totodată pliantul este o
hartă–resursă pentru victimele violenței, prin includerea datelor de contact ale principalilor
prestatori de servicii sociale în prevenirea și combaterea violenței față de femei și a telefonului
Liniei Fierbinte.
300 pliante, disponibile atît în limbile română și rusă, distribuite la 203 fete și femei cu dizabilități,
la 74 organizații active din domeniul dizabilității și la 40 direcții raionale de asistență socială și
protecție a familiei.
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ACTIVITĂȚI EXTRA PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN 2014
6. „Servicii de formare inițială pentru Asistenții Personali angajați în cadrul
Serviciului social „ASISTENȚĂ PERSONALĂ”,
Direcția Generală de Asistență Socială mun.Chișinău
Furnizor: Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova.
Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială a mun.Chișinău.
Grupul-țintă: asistenți personali din mun.Chișinău
Perioada activității: 21 noiembrie – 20 decembrie 2014
Scopul formării: Asigurarea unui cadru de cunoștințe, abilități și competențe necesare asistenților
personali pentru prestarea de servicii calitative de asistență și îngrijire a persoanelor cu dizabilități
severe.

Activități și Rezultate:






Programul de formare a fost prevăzut pentru 10 ore, avînd 3 module de instruire, conduse de 4
formatori, specialiști ai Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova:
- Modulul I. Subiecte de instruire (3 ore): protecția socială a persoanelor cu dizabilități, aspecte
operaționale privind Serviciul social „Asistență personală” și rolurile și responsabilitățile
asistentului personal. Instrumente utile de lucru.
- Modulul II. Subiecte de instruire (3 ore): comunicarea între asistent personal și persoana cu
dizabilitate, impactul psiho-social al dizabilității persoanei asupra familiei și comunității și arderea
profesională a asistentului personal.
- Modulul III. Subiecte de instruire (4 ore): acordarea îngrijirii primare persoanelor cu dizabilitate
severă, echipamente ajutătoare și adaptarea mediului fizic la nevoile persoanei cu dizabilitate.
Metode și tehnici de predare/ învățare: Formarea asistenților personali s-a realizat prin utilizarea
metodelor activ-participative care facilitează procesul de asimilare a cunoştinţelor în procesul de
învăţare, iar prezentările teoretice ale formatorilor au fost însoțite de exemple, istorii de succes,
demonstrații practice. Programul de formare a fost consolidat prin diseminarea practicilor pozitive
ale Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova.
121 asistenți personali din mun.Chișinău, divizați în 6 grupe de instruire în baza criteriului tipul de
dizabilitate al persoanei asistate, instruiți în dezvoltarea competențelor necesare acestora pentru
prestarea de servicii calitative de asistență și îngrijirea persoanelor cu dizabilități severe.
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7. Harta accesibilității
Accesibilitatea nu este un moft al persoanelor cu dizabilităţi, ci o necesitate vitală care vine să
îmbunătăţească calitatea vieţii acestor persoane, să creeze condiţii şi şanse egale pentru integrarea
lor în societate. Condiţiile de accesibilitate sunt utile şi altor categorii de populaţie: mamelor cu
copii mici, persoanelor în etate care se deplasează greu sau cu ajutorul echipamentelor ajutătoare și
persoanelor cu probeme de mobilitate temporare.
Harta accesibilității este un instrument dedicat grupului de persoane cu mobilitate redusă și o
sursă de informații utile care centralizează date despre spațiile accesibile în Republica Moldova.
În perioada anului 2014 s-a lucrat asupra Hărții Accesibilităţii şi anume s-au schimbat sau au
fost adăugate următoarele:













design-ul la Harta Accesibilităţii;
instrumentul Ecran afişat iniţial;
instrumentul Trasare;
instrumentul Imprimare;
motorul de căutare;
instrucţiune pentru hartă;
instrumentul Filtre de căutare;
contor de înregistrare a vizitatorilor pe hartă;
hărţi de fundat;
legenda;
instrumentul pentru aflarea coordonatelor;
chestionarul de evaluare a accesibilităţii.

Toate aceste modificări au contribuit la faptul ca harta să fie mai accesibilă şi să fie mai clară
vizitatorului pentru utilizare.
Harta poate fi vizualizata şi utilizată accesând linkul: http://www.motivatie.md/harta/
În total pe Harta accesibilității au fost adăugate 1103 obiecte/clădiri conform tabelului și
nivelul de accesibilitate a lor – în diagramă:

Nr.

2

Nivelul de
accesibilitate
Accesibile
Parțial accesibile

Buc.
165
212

3

Inaccesibile

726

TOTAL=

1103
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ACTIVITĂȚI EXTRA PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN 2014
8. Serviciul "Transport adaptat"
Beneficiari:
Persoane cu dizabilități locomotorii din RM – participanți la diferite activități organizate de
MOTIVAȚIE și alte organizații din domeniu.


Locaţie: Mun. Chișinău
Data activității: la solicitare, pe parcursul anului 2014
Scopul programului este prestarea serviciului de transport adaptat pentru persoanele cu
dizabilități.

Unități de transport:
- Mercedes Sprinter anul fabricației 1999 – cu 8 locuri pasageri, dotat cu ascensor pentru
-

urcarea/coborîrea utilizatorilor scaun rulant și ghidare manuală;
Ford Tranzit anul fabricației 2011 – cu 8 locuri pasageri, dotat cu ascensor pentru
urcarea/coborîrea utilizatorilor scaun rulant și ghidare manuală;
Citroen Jumpy anul fabricației 2003 – cu 8 locuri pasageri și dotat cu ghidare manuală;

Resurse financiare cheltuite: în anul 2014 au fost cheltuite pentru reparația automobilelor peste
35000 de lei. Un agent economic a oferit o donație în valoare de aproape 5000 lei (ulei motor, filtre,
schimbul acestora).

Activități și Rezultate:
Transportul adaptat rămîne a fi un lux pentru persoane cu dizabilități, astfel acestea sunt
limitate la participare la viața socială și economică a țării, de cele mai multe ori fiind nevoiți să se
lipsească de cele mai elementare necesități cum ar fi vizita la medic sau procurarea medicamentelor
/ produselor alimentare. Cu părere de rău nici Asociația ”MOTIVAȚIE” nu are posibilitate să
acopere cel puțin o parte din necesități în transport, deoarece nu are șoferi angajați aparte, iar
microbusele solicită tot mai multe resurse financiare pentru reparații și întreținere.
Cele mai afectate de lipsa transportului adaptat sunt persoanele cu dizabilități din regiunile
rurale.
Pe parcursului anului 2014, Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova a oferit servicii de
transport adaptat:
 beneficiarilor noștri în cadrul activităților organizate, ONG-urilor din domeniu care au organizat
la fel activități cu implicarea persoanelor cu dizabilități locomotorii;
 oficiului UNDP, pentru deplasarea în condiții accesibile a raportorului ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități - la fel utilizator scaun rulant;
 La fel în cadrul Alegerilor Parlamentare din 30 noiembrie 2014, în parteneriat cu Alianța Infonet,
a fost organizat transportul persoanelor utilizatoare scaun rulant pînă la secția de votare și înapoi;
 În total peste 300 de persoane au fost transportate și peste 25000 km efectuate cu cele 3
automobile ale MOTIVAȚIEI.
Viitor:
Viitorul acestui serviciu este destul de vag, în cazul deteriorării serioase a unităților de transport
MOTIVAȚIE nu va mai avea posibilitate să susțină persoanele cu dizabilități și să organizeze
activitățile planificate. Astfel suntem în permanentă căutare de fonduri pentru a întreține aceste
microbuse și pe viitor pentru a procura unele noi. Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova lobează
adoptarea de către autoritățile publice centrale și locale a cerințelor obligatorii privind procurarea și
plasarea pe rute a unităților de transport adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități – în
special utilizatorilor scaune rulante.
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9. Mărţişoare din suflet confecţionate de persoane cu dizabilităţi din cadrul
Asociaţiei “MOTIVAŢIE” pentru angajaţii Gas Natural Fenosa
Beneficiari:


Persoane cu dizabilități locomotorii din municipiul Chișinău.

Locaţie: Mun. Chișinău
Data activității: la solicitare, pe parcursul anului 2014
Scopul programului este oferirea oportunității persoanelor cu dizabilități
de a fi angajate la domiciliu.

Activități și Rezultate:
Pentru al treilea an consecutiv Gas Natural Fenosa în Moldova
continuă frumoasa colaborare cu Asociaţia “MOTIVAŢIE” din Moldova privind confecţionarea
mărţişoarelor hand-made, realizate de persoane cu disabilităţi locomotorii. Astfel şi în această
primăvară, cei peste 750 angajaţi ai întreprinderii au fost felicitaţi cu ocazia sosirii primăverii,
fiecare primind în dar câte un mărţişor şi o felicitare cu urări de bine.
Două persoane cu dizabilităţi fizice au muncit cu multă dragoste timp de 3 săptămâni la
confecţionarea mărţişoarelor, iar apoi alte 6 persoane s-au ocupat de tipărirea felicitărilor şi
împachetarea acestora.
“Sunt croitoreasă după specialitate, dar cu regret specificul dizabilităţii îmi permite să cos doar
acasă, la comanda clientului. Oportunitatea de a fi angajată cu scopul de a confecţiona mărţişoare,
mi-a oferit şansa să câştig un ban pentru familia mea şi mi-a dat
încrederea că munca făcută le aduce plăcere şi bucurie oamenilor”, a
spus meşteriţa Valentina Efros-Babii.
„Sunt onorată al III-lea an la rând să colaborez în confecţionarea de
mărţişoare, mâna deja mi s-a deprins şi observ că acestea îmi reuşesc
mai bine cu fiece an. Mi-aş dori mai des să am oportunitatea de a lucra
la comandă în schimbul unui salariu. Sunt o persoană cu dizabilitate
locomotorie şi cu regret nu am un loc de muncă. Mi-aş dori mai des să
aplic în practică abilităţile şi inspiraţia - iar confecţionarea de
mărţişoare este o activitate foarte captivantă. Nu în ultimul rînd salariul
câștigat îmi ajută să-mi susţin familia care mă ajută enorm de mult.”
Olga Berdeu.
„Activitatea de confecţionare a mărţişoarelor pentru echipa Asociaţiei înseamnă o şansă de a
schimba situaţia în domeniul dizabilitate. Datorită colaborării cu Gas Natural Fenosa, anual avem
posibilitatea să angajăm câteva persoane, astfel oferindu-le şansa de a munci şi a câștiga un mic
salariu, atât de important. Totodată ceea ce ne uimeşte este dibăcia de care dau dovadă şi fineţea
lucrărilor realizate.” Igor Meriacre, director executiv, Asociaţia “MOTIVAŢIE” din Moldova.
„Ne bucurăm nespus de mult că prin această frumoasă colaborare reuşim să împărtăşim bucuria
sosirii primăverii, prin dăruirea unui mărţişor simbolic angajaţilor noştri şi în acelaşi timp să
promovăm ideea consolidării sentimentului de integrare a persoanelor cu dizabilităţi”, Silvia Radu,
preşedinte Gas Natural Fenosa în Moldova.
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MASS-MEDIA DESPRE NOI
Nr.

Linkul

Proiect

luna

Доступ лиц с ограниченными возможностями
в госучреждения затруднен – исследование
Studiu: Accesul persoanelor cu dizabilităţi în
instituţiile publice este limitat

Soros- Acces
pentru toți
Soros- Acces
pentru toți

07 ianuarie 2014

http://tineri.md/?pag=succes&opa=view&id=504&l=ro

Elena Rățoi: "Persoanele cu dizabilități vor să se
simtă utile"

12 ianuarie 2014

http://tineri.md/index.php?pag=blog&opa=view&u=119
&id=505&l=ro
http://www.allmoldova.com/ro/int/interview/elena-ratoi130114.html

Ecaterina Surdu: "Persoanele cu dizabilități au
nevoie de informație în formă accesibilă"
Elena Rățoi: "Persoanele cu dizabilități vor să se
simtă utile"

UE- Monitorizarea
drepturilor
persoanelor cu
dizabilități în
Moldova
-

UE- Monitorizarea
drepturilor
persoanelor cu
dizabilități în
Moldova
Împreună, facem HARTA ACESIBILITĂȚII din Soros- Acces
Moldova
pentru toți

13 ianuarie 2014

1.

http://www.noi.md/ru/news_id/33877

2.

http://www.noi.md/md/news_id/33877

3.

4.
5.

Denumire activitate

07 ianuarie 2014

13 ianuarie 2014

6.

http://www.curaj.net/?p=97509

7.

http://point.md/ru/novosti/obschestvo/v-moldovesuschestvuet-mnogo-nuzhnih-zakonov-no-oni-nerabotayut
http://www.jurnal.md/ro/news/-in-moldova-sunt-foartemulte-legi-bune-numai-ca-ele-nu-lucreaza-1161819/
http://www.europalibera.org/content/article/25223013.ht
ml

В Молдове существует много нужных законов, но SOIR
они не работают

08 ianuarie 2014

„În Moldova sunt foarte multe legi bune, numai
că ele nu lucrează”
Igor Meriacre: „în Moldova lucrurile nu se vor
schimba niciodată dacă persoanele cu dizabilităţi
nu vor vorbi despre necesităţile lor”

SOIR

08 ianuarie 2014

SOIR

08 ianuarie 2014

10.

http://www.youtube.com/watch?v=6FPmGydgGn4

11.

http://www.youtube.com/watch?v=A-w-IYhZ7Cs
26

Autoritățile au uitat sa marcheze parcări auto
pentru persoanele cu dizabilități
Parcări pentru persoanele cu dizabilități sunt o
raritate

Interviu Oxana15 ianuarie 2014
Soros
Interviu Oxana15 ianuarie 2014
SorosAsociația „MOTIVAȚIEˮ din Moldova

8.
9.

17 ianuarie 2014

12.

13.

http://www.publika.md/discriminati-de-societate-persoanele-cu-handicap-isi-gasesc-cu-greu-un-loc-deparcare_1782121.html
http://www.youtube.com/watch?v=IQm1VblytC4

Discriminaţi de societate. Persoanele cu
handicap îşi găsesc cu greu un loc de parcare

Raport anual 2014
Interviu Cornel26 ianuarie 2014
Soros

Parcarile auto pentru persoanele cu dizabilități
lipsesc in totalitate
Primăria Chișinău, dată în judecată din cauza
lipsei parcărilor auto pentru persoanele cu
dizabilități

Interviu OxanaSoros
Interviu OxanaSoros

27 ianuarie 2014

Proiect Soros

Februarie 2014

14.

http://discriminare.md/primaria-chisinau-data-injudecata-din-cauza-lipsei-parcarilor-auto-pentrupersoanele-cu-dizabilitati/

15.

http://semper-excelsius.ro/2013/11/persoanele-cudizabilitati-locomotorii-vor-promova-accesul-pentru-totiin-institutii/
http://www.youtube.com/watch?v=hWXMzobD0o8&feat
ure=youtu.be

Persoanele cu dizabilități locomotorii vor
promova accesul pentru toți în instituții

http://www.tv7.md/ro/news/zeci-de-femei-lideri-s-auintalnit-cu-cabinetul-de-mini-tri-pentru-a-vorbi-despreproblemele-lor-32290.html
http://www.jurnaltv.md/ro/news/2014/3/12/discriminatila-intrarea-in-club-10007591/
http://www.tv7.md/ro/news/femeile-cu-deficien-elocomotorii-intampina-greuta-i-in-cabineteleginecologice-32326.html
http://www.zdg.md/social/cotele-de-angajare-in-campulmuncii-a-persoanelor-cu-dizabilitati
http://sfm.md/2014/parteneriat-pentru-moldova-incluzivasi-prospera-femeile-conteaza/
https://www.privesc.eu/Arhiva/27968/Forumul-Parteneriat-pentru-o-Moldova-Incluziva-si-Prospera-Femeile-Conteaza-http://discriminare.md/femeile-cu-dizabilitatilocomotorii-ar-naste-daca-cabinetele-ginecologice-ar-fiadaptate/
http://www.investigatii.md/index.php?art=764

Zeci de femei lideri s-au întâlnit cu cabinetul de
miniștri pentru a vorbi despre problemele lor

UN Women

11 martie 2014

Discriminaţi la intrarea în club

UE

12 martie 2014

Femeile cu deficiențe locomotorii întâmpină
greutăți în cabinetele ginecologice

Sorosaccesibilitate

12 martie 2014

Cotele de angajare în câmpul muncii a
persoanelor cu dizabilităţi
Parteneriat pentru Moldova incluzivă și
prosperă: Femeile contează!
Parteneriat pentru Moldova incluzivă și
prosperă: Femeile contează!

SOIR

Martie 2014

UN Women

Martie 2014

UN Women

11 martie 2014

Femeile cu dizabilități locomotorii ar naște dacă
cabinetele ginecologice ar fi adaptate

Sorosaccesibilitate

20 martie 2014

VIDEO Oraşul obstacol

Sorosaccesibilitate

Martie 2014

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.

24.

21 ianuarie 2014

Accesibilitatea la vot a persoanelor cu dizabilități Interviu Igor- Soros 6 martie 2014
locomotorii
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25.

http://ziarulnational.md/problemele-femeilor-din-rmoldova-pe-agendele-electorale-ale-partidelor-politice/

Problemele femeilor din R. Moldova, pe
agendele electorale ale partidelor din R.
Moldova

UN Women

Raport anual 2014
24 martie 2014

26.

https://www.facebook.com/pages/Organiza%C5%A3iaFemeilor-Liberale/288849317916764

UN Women

26 martie 2014

27.

http://www.europalibera.mobi/a/25308830.html

OFL a participat la Forumul Public: “Parteneriat
pentru o Moldovă Incluzivă și Prosperă: Femeile
Contează!”
În dezbatere: condiția femeii în R. Moldova

UN Women

25 martie 2014

28.

http://bloguvern.md/2014/04/01/transforma-dizabilitateain-abilitate-oameni-simpli-despre-lucruri-complicate/

Transformă dizabilitatea în abilitate. Oameni
simpli despre lucruri complicate

Interviu Elena
Ratoi

01 aprilie 2014

29.

7 știri de la TV7

Sorosaccesibilitate

2 aprilie 2014

30.

http://www.tv7.md/ro/7-stiri/procuratura-generalatrebuie-sa-ini-ieze-urmarirea-penala-in-baza-ac-iunilorpre-edintelui-parlamentului/
http://hotnews.md/articles/view.hot?id=24972

Întâlnirea on-line s-a ÎNCHEIAT. La întrebările
cititorilor HotNews.md a răspuns Igor Meriacre,
director executiv la Asociatia "MOTIVAȚIE"

31.

http://www.cuvintul.md/article/4364/

32.

http://www.youtube.com/watch?v=aez2rrIwn-g

Accesibilitate de formă pentru persoanele cu
dizabilităţi, cu girul autorităţilor locale
Femeile cu dizabilitati cer crearea condițiilor
optime în instituții

Interviu Igor despre 4 aprilie 2014
accesul la vot a
persoanelor cu
dizabilități
Soros
3 aprilie 2014

33.
34.

Radio Noroc
http://www.ziare.md/news/actual-intalnirea-online-cuigor-meriacre-director-executiv-la-asociatia-motivatieaccesibilitatea-la-vot-a-persoanelor-cu-dizabilitailocomotorii-a-fi-sau-a-nu-fi
http://www.stiri.md/ro/article/536240/ntlnire-on-line-cuigor-meriacre-director-executiv-la-asociatia-motivatieaccesibilitatea-la-vot-a-persoanelor-cu-dizabilitilocomotorii--a-fi-sau-a-nu-fi/

35.

Interviu Elena pentru Radio Noroc
Actual / Întâlnirea on-line cu Igor Meriacre,
director executiv la Asociatia "Motivatie":
accesibilitatea la vot a persoanelor cu dizabilități
locomotorii – a fi sau a nu fi?
Actual / Întâlnirea on-line cu Igor Meriacre,
director executiv la Asociatia "Motivatie":
accesibilitatea la vot a persoanelor cu dizabilități
locomotorii – a fi sau a nu fi?
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Sorosaccesibilitate in
institutii medicale
pentru femei cu
dizabilitati
Soros/ Soir
Soros

10 aprilie 2014

Soros

04 aprilie 2014

9 aprilie
04 aprilie 2014
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37.

http://www.civic.md/comunicate/24084-istorii-de-succesale-persoanelor-cu-dizabilitati.html
http://ctc-tv.md/video/view/id/4559.html

38.

http://www.youtube.com/watch?v=48Je5BCwrgI

39.

46.

TNT. Istorii urbane (clipul a fost postat pe grupul de
Facebook al emisiunii „Istorii urbane”, după ce a fost
difuzat în direct.
http://discriminare.md/mamele-cu-dizabilitatistigmatizate-de-medici-lipsite-de-conditii-adaptate/
http://www.europalibera.org/content/article/25362151.ht
ml
http://www.trm.md/ro/fii-tanar/fii-tanar-emisiune-din-25aprilie-2014/
http://www.curierul.md/index.php/tiri/social/item/138caile-de-acces-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-unimperativ-pentru-institutiile-sociale
http://www.zdg.md/social/elena-ratoi-concurenta-armotiva-si-un-copil-cu-dizabilitati-sa-si-demonstrezeabilitatile
http://politik.md/articles/social/lege-buna-eficienta-zeroscrisoare-deschisa-catre-timofti-si-leanca/25341/#
http://www.ipn.md/ro/societate

47.
48.

www.nationalfm.md
http://www.curaj.net/?p=106145

49.

http://www.europalibera.org/content/article/25391925.ht
ml
http://protv.md/stiri/social/au-testat-o-pe-propria-pielechisinaul-e-accesibil-pentru-persoanele---563571.html

36.

40.
41.
42.
43.

44.

45.

50.

51.

http://www.publika.md/persoanele-cu-dizabilitati-
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14 aprilie 2014

Istorii de succes ale persoanelor cu dizabilităţi

SOIR

Утренний сюжет – Отсутствие пандусов в
городе
Medicii promit mamelor cu dizabilități un
cabinet ginecologic adaptat
Angajată în pofida dizabilităților

Soros- Acces
pentru toți
Soros- Acces
pentru toți
SOIR

09 aprilie 2014

Mamele cu dizabilități, stigmatizate de medici,
lipsite de condiții adaptate în spitale
ONG-urile și exigențele societății civile
moldovene
Fii tînăr!

Soros, UE

24 aprilie 2014

Antreprenoriat
social
SOIR

28 aprilie 2014

Căile de acces pentru persoanele cu dizabilităţi –
un imperativ pentru instituţiile sociale

Soros

05 mai 2014

Elena Răţoi: Concurenţa ar motiva şi un copil cu
dizabilităţi să-şi demonstreze abilităţile

SOIR

08 mai 2014

Lege bună - eficienţă zero. SCRISOARE
DESCHISĂ către Timofti şi Leancă
Voluntarii vor testa cât de accesibilă este
infrastructura pentru persoanele cu dizabilităţi
Interviu în direct
Maraton de evaluare accesibilității în or.
Chișinău
Dreptul la vot al persoanelor cu dizabilităţi
rămâne limitat
Au testat-o pe propria piele: "Chișinăul e
accesibil pentru persoanele cu dizabilități în
proporție de doar 1 %"
Persoanele cu dizabilităţi, ignorate de autorităţi.

Soros

14 mai 2014

Soros

15 mai 2014

SOIR
Soros

20 mai 2014
21 mai 2014

Soros- Acces
pentru toti
Soros- Acces
pentru toti

22 mai 2014

Soros- Acces

23 mai 2014
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52.

53.

ignorate-de-autoritati-ce-au-decis-sa-faca-membriiasociatiei-motivatie_1940461.html
http://www.tv7.md/ro/social/voluntarii-vor-testa-cat-deaccesibila-este-infrastructura-pentru-persoanele-cudizabilitati/
http://www.europalibera.org/content/article/25395252.ht
ml

54.

http://www.europalibera.org/media/video/25396068.html

55.

61.

http://tv7.md/ro/social/mai-multe-persoane-in-scaun-curotile-au-testat-rampele-de-acces-din-capitala/
http://tv7.md/ru/obschestvo/lyudi-v-invalidnyihkolyaskah-poprobovali-proehat-po-pandusam-vkishineve/
http://politik.md/articles/social/reportaj-foto-maraton-deevaluare-a-accesibilitatii-chisinaului-pentru-cei-inscaune-rulante/25586/
http://jurnaltv.md/ro/news/2014/5/25/chisinaul-accesibildoar-pentru-unii-10029987/
http://www.youtube.com/watch?v=GbldFY0qLTc&featur
e=youtu.be
http://curierul.md/index.php/tiri/social/item/186-fararampe-pentru-persoane-cu-mobilitateredusa?fb_action_ids=470218619747206&fb_action_typ
es=og.likes
http://www.canal3.md/rom/news/social/item17155/

62.

http://www.canal3.md/rus/news/social/item17496/

56.

57.

58.
59.
60.

63.
64.

Ce au decis să facă membrii Asociaţiei
"Motivaţie"
Voluntarii vor testa cît de accesibilă este
infrastructura pentru persoanele cu dizabilități

pentru toti
Soros- Acces
pentru toti

15 mai 2014

Ludmila Iachim: „Integrarea unui copil cu
dizabilităţi este stopată din cauza problemei de
accesibilitate”
Maratonul Motivației

Soros- Acces
pentru toti

23 mai 2014

Soros- Acces
pentru toti
Soros- Acces
pentru toti
Soros- Acces
pentru toti

23 mai 2014

Soros- Acces
pentru toti

24 mai 2014

Soros- Acces
pentru toti
Soros- Acces
pentru toti
Soros- Acces
pentru toti

25 mai 2014

Soros- Acces
pentru toti
Soros- Acces
pentru toti

23 mai 2014

UE

11 iunie 2014

UE

11 iunie 2014

Mai multe persoane în scaun cu rotile au testat
rampele de acces din Capitală
Люди в инвалидных колясках попробовали
проехать по пандусам в Кишиневе
REPORTAJ FOTO // Maraton de evaluare a
accesibilităţii Chişinăului pentru cei în scaune
rulante
Chişinăul, accesibil doar pentru unii
Maratonul în or. Hîncești - "Accesibilitatea este
o necesitate"
Fără rampe pentru persoane cu mobilitate
redusă?!

Un maraton al necazului!

Узнать, какие здания приспособлены для
людей с ограниченными возможностями,
теперь совсем просто
http://tv7.md/ro/social/accesul-la-incluziune-este-cel-mai- Accesul la incluziune este cel mai incalcat drept
incalcat-drept-a-persoanelor-cu-dizabilitati/
al persoanelor cu dizabilităţi
http://www.realitatea.md/problemele-persoanelor-cuProblemele persoanelor cu dizabilităţi: li se
dizabilitati--li-se-incalca-dreptul-la-participare-si-suntîncalcă dreptul la participare şi sunt minţite
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mintite_4730.html
http://www.ipn.md/ro/societate/62452

71.

http://www.jurnaltv.md/ro/news/2014/6/11/discriminatisi-lipsiti-de-drepturi-10035432/#
http://www.jurnal.md/ro/news/drepturile-persoanelor-cudizabilita-i-doar-pe-hartie-1171052/
https://www.privesc.eu/Arhiva/42825/Conferinta-depresa-de-incheiere-a-proiectului--Monitorizareadrepturilor-persoanelor-cu-dizabilitati-in-Moldovahttp://curentul.md/social/asociatie-persoanele-cudizabilitati-pot-sa-aduca-folos-societatii.html
http://www.europalibera.org/content/article/25418237.ht
ml
http://ziarulnational.md/persoanele-cu-dizabilitati/

72.

http://www.ipn.md/ro/societate-civila/62482

73.

http://www.cuvintul.md/article/4618/

74.

http://discriminare.md/persoanele-cu-dizabilitati-nu-sesimt-protejate-de-catre-legislatia-anti-discriminare/
http://www.publika.md/rampele-de-acces-pentrupersoanele-cu-dezabilitati-sunt-instalate-de-dragul-legiivideo_1974251.html
http://media-azi.md/ro/stiri/elena-ra%C5%A3oiasocia%C8%9Bia%E2%80%9Emotiva%C8%9Bie%E2%80%9D%E2%80%9Ejurnali%C8%99tii-continu%C4%83s%C4%83-foloseasc%C4%83-un-limbaj
http://discriminare.md/femeile-cu-dizabilitati-viziteazade-obicei-ginecologul-o-singura-data-in-viata/

66.
67.
68.

69.
70.

75.

76.

77.

78.

https://svetllana.wordpress.com/2014/06/23/stefanciobanu-tanarul-care-vrea-sa-devina-un-designer-vestit/

Persoane cu dizabilităţi reclamă că le sunt
încălcate drepturile, sondaj
Discriminaţi şi lipsiţi de drepturi

UE

11 iunie 2014

UE

11 iunie 2014

Drepturile persoanelor cu dizabilități, doar pe
hârtie
Conferinta de presa de incheiere a proiectului
Monitorizarea drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi in Moldova
Asociaţie: Persoanele cu dizabilităţi pot să aducă
folos societăţii
Persoanele cu dizabilităţi vor să fie cetăţeni cu
drepturi egale în societate
Nu vor salarii și locuri de muncă. Ce își doresc
CU ADEVĂRAT persoanele cu dizabilități
Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi
bate pasul pe loc
Persoane cu dizabilităţi reclamă că le sunt
încălcate drepturile
Persoanele cu dizabilități nu se simt protejate de
către legislația anti-discriminare
Rampele de acces pentru persoanele cu
dizabilităţi sunt instalate de dragul legii
(VIDEO)
Elena Raţoi, Asociația „Motivație”: „Jurnaliștii
continuă să folosească un limbaj discriminatoriu
în subiectele despre persoanele cu dizabilități”

UE

11 iunie 2014

UE

11 iunie 2014

UE

11 iunie 2014

UE

12 iunie 2014

UE

11 iunie 2014

UE

12 iunie 2014

UE

12 iunie 2014

UE

13 iunie 2014

Soros- Acces
pentru toti

18 iunie 2014

UE

19 iunie 2014

Femeile cu dizabilități vizitează, de obicei,
ginecologul o singură dată în viață

Drepturile femeilor
cu dizabilități

20 iunie 2014

Ștefan Ciobanu, tânărul care vrea să devină un
designer vestit
31
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80.
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86.
87.

88.

89.

http://isc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=145&id=583&t=
/Serviciul-de-presa/Noutati/Aportul-colaboratorilorInspectiei-de-Stat-in-Constructii-privind-asigurareaaccesului-persoanelor-cu-dizabilitati-si-indeplinireaobligatiunilor-functionale-ale-inspectorilor
Ziarul Nord
http://www.prime.md/rom/news/social/item9768/
http://pentruea.md/article/ludmila-iachim-femeia-care-leda-curaj-tinerilor-cu-dizabilitati-din-chisinau-6691.html
https://www.youtube.com/watch?v=SwEtH0gnB4w&feat
ure=youtu.be
http://nediscriminare.md/republica-moldova-un-statlipsit-de-accesibilitate/
http://drepturi.md/en/node/362
http://bloguvern.md/2014/07/23/exista-egalitate-lacapatul-discriminarii/
http://discriminare.md/fiecare-a-treia-companie-ar-trebuisa-achite-amenzi-pentru-neangajarea-persoanelor-cudizabilitati/
http://www.canalregional.md/index.php/emisiuni/drepturi
le-omului/item/2387-doar-fiecare-a-douapersoan%C4%83-cu-dizabilitate-are-un-job
http://www.allfun.md/article/33994

93.

http://www.youtube.com/watch?v=5DqDAOraWwU&list
=UUSiCjMui5HNBCpXmlbnqd2A
http://www.enil.eu/news/role-model-elena-ratoi/
http://pentruea.md/article/ludmila-iachim-modelul-darecare-viseazi227-la-un-master-peste-hotare-7058.html
http://www.allfun.md/article/34460

94.

http://discriminare.md/doar-fiecare-a-treia-cladire-din-

90.
91.
92.
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Aportul colaboratorilor Inspecţiei de Stat în
Construcţii privind asigurarea accesului
persoanelor cu dizabilităţi şi îndeplinirea
obligaţiunilor funcţionale ale inspectorilor

Soros

Persoanele cu dizabilități trebuie sa fie ajutate
Capitala, o adevărată capcană pentru persoanele
cu dizabilități
Ludmila Iachim, femeia care le dă curaj tinerilor
cu dizabilități din Chișinău
Doar fiecare a doua persoană cu dizabilitate are
un job
Republica Moldova- un stat lipsit de
accesibilitate
Accesibilitatea persoanelor cu nevoi speciale
ramîne un subiect actual
Persoanele cu nevoi speciale ies la rampă

Soros
Soros

Iunie 2014
27 iunie 2014

DARE

10 iulie 2014

SOIR

8 iulie 2014

Soros

22 iulie 2014

Soros

22 iulie 2014

SOIR

23 iulie 2014

Fiecare a treia companie ar trebui să achite
amenzi pentru neangajarea persoanelor cu
dizabilități
Doar fiecare a doua persoană cu dizabilitate are
un job

SOIR

23 iulie 2014

SOIR

4 iulie 2014

Elena Rățoi, jurista dedicată oamenilor cu
dizabilități motorii din Chișinău
Doar fiecare a treia cladire este adaptată pentru
persoanele cu dizabilități
Role Model: Elena Ratoi
Ludmila Iachim, modelul DARE care viseazã la
un master peste hotare
Ludmila Iachim, femeia care le insuflă curaj
tinerilor cu dizabilități din Chișinău
Doar fiecare a treia clădire este adaptată pentru

DARE

29 iulie 2014

Soros

30 iulie 2014

SOIR
DARE

30 iulie 2014
10 august 2014

DARE

12 august 2014

Soros

14 august 2014
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96.
97.
98.

moldova-este-adaptata-pentru-persoanele-cu-dizabilitati/
http://discriminare.md/bat-la-usa-autoritatilor-sa-creezeparcari-auto-adaptate-si-sa-faciliteze-eliberareapermiselor-de-conducere/
http://fileviatasicarti.wordpress.com/2014/08/17/daresocial-fashion-show-dincolo-de-aparente/
http://www.realitatea.md/emisiuni/civilizatiamaia.html/18527
http://www.prime.md/rom/news/social/item12023/

http://www.publika.md/prin-vointa-poti-invingeimposibilul-gestul-unui-grup-de-tineri-cu-nevoi-specialei-a-uimit-pe-trecatori-video_2084611.html
100. http://voceatinerilor.md/2014/09/1149/
99.

101. http://protv.md/stiri/social/centrul-capitalei-s-atransformat-in-ring-de-dans-zeci-de-tineri---696921.html
102. http://www.trm.md/ro/social/lectie-publica-de-dans/
103. http://nediscriminare.md/accesibilitatea-pe-intelesularhitectilor/
104. http://www.ipn.md/ro/societate/64779
105. http://tv7.md/ro/social/persoanele-cu-dizabilitati-cer-caantreprenorii-care-construiesc-rampe-inaccesibile-sa-fieamendati-mai-dur/
106. http://www.moldova.org/distrugem-stereotipurile-cemeserii-pot-practica-persoanele-cu-dizabilitati/
107. http://protv.md/stiri/social/fa-ti-europa-acasa-se-tarastein-maini-ca-sa-ajunga-la-lectii---730171.html
108. http://nediscriminare.md/accesibilitatea-in-vizorulexpertilor-locali-pe-nediscriminare/
109. https://www.youtube.com/watch?v=AHbjZeyq9-

persoanele cu dizabilități
Bat la ușa autorităților să creeze parcări auto
adaptate și să faciliteze eliberarea permiselor de
conducere
DARE Fashion Show

Soros

27 august 2014

17 august

Dreptul de a avea permis de conducere

SOIR/SOROS

Promovarea Drepturile persoanelor cu
dizabilități prin dans / Flashmob / Centrul Media
Prin voinţă poţi învinge imposibilul! Gestul unui
grup de tineri cu nevoi speciale i-a uimit pe
trecători (VIDEO)
Promovarea Drepturile persoanelor cu
dizabilități prin dans / Flashmob / Centrul Media
Promovarea Drepturile persoanelor cu
dizabilități prin dans / Flashmob / Centrul Media
Promovarea Drepturile persoanelor cu
dizabilități prin dans / Flashmob / Centrul Media
Seminar Arhitecti MDRC

SOIR

Septembrie
2014
13 septembrie

SOIR

13 septembrie

SOIR

13 septembrie

SOIR

13 septembrie

SOIR

13 septembrie

Soros

25 septembrie

Conferința de totalizare a proiectului ,,Acces
pentru toți,,
Acces pentru toți

Soros
Soros

29 septembrie
2014
29 septembrie

Distrugem stereotipurile. Ce meserii pot practica
persoanele cu dizabilități
Fă-ți EUROPA ACASA! Se tîrăște în mîini ca sa ajungă
la lecții. Moldova, nedreaptă față de persoanele cu
dizabilități
Accesibilitatea în vizorul experţilor locali pe
nediscriminare
ГОРОД ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ

SOIR

30 septembrie

SOROS

8 octombrie
2014

SOROS

9 octombrie
2014
9 octombrie
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110.

111.
112.
113.
114.

k&feature=youtu.be
http://www.tv7.md/ro/social/este-strict-necesar-de-aimbunatati-metodele-de-angajare-a-persoanelor-cudizabilitati/
http://newsmoldova.md/23102014/flux-destiri/61243.htm
http://mbc.md/rom/news/social/de-ce-persoanele-cudizabilitai-din-moldova-nu-i-pot-gasi-un-loc-de-munca/
http://newsmoldova.md/22102014/flux-destiri/60775.htm
http://www.tvrplus.ro/editie-oameni-ca-noi-273896

115. http://ong.md/index.php/news/3999/15/Conferin-a-Naionala-Incluziunea-in-campul-muncii-a-persoanelor-cudizabilita-i-modele-de-succes-i-perspective-dedezvoltare/d,detalii_stire
116. http://www.jurnaltv.md/ro/news/2014/11/6/o-povestedespre-ambi-ie-i-voin-a-10072919/#1
117. http://www.europalibera.org/content/article/25391925.ht
ml
118. http://nationalfm.md/persoanele-cu-dizabilitati-nu-auacces-la-informatii-electorale/
119. https://www.youtube.com/watch?v=4URB4gEMkLA&fe
ature=youtu.be
120. http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-25-noiembrie2014/
121. http://tv7.md/ro/social/ajutor-din-qatar-pentru-oameniicu-dizabilitati/
122. http://canal3.md/ro/news/toti-au-dreptul-la-vot
123. http://www.ombudsman.md/ro/stiri/asigurarea-accesuluitransportul-public-al-persoanelor-dizabilitati-locomotoriidizabilitati
124. http://newsmoldova.md/24112014/flux-destiri/67142.htm
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2014
23 octombrie

Este strict necesar de a îmbunătăți metodele de
angajare a persoanelor cu dizabilități

SOIR

Motivație: 15 persoane s-au angajat în acest an

SOIR

23 octombrie

De ce persoanele din R. Moldova nu-și pot găsi
un loc de muncă
Conferința de presă

SOIR

23 octombrie

SOIR

23 octombrie

Tir cu arcul (grup din Moldova în România)

SOIR

Anunț Conferința Națională

SOIR

30 – 5
septembrie
22 octombrie

O Poveste despre voință și ambiție (Meriacre
Igor)
Dreptul la Vot

SOIR

6 noiembrie

SOIR

28 noiembrie

Persoanele cu dizabilități nu au acces la
informații electorale
Persoanele cu dizabilități votează pentru că .......

SOIR

18 noiembrie

SOIR

29 noiembrie

Dreptul la Vot

SOIR

25 noiembrie

Ajutor din Qatar pentru persoanele cu dizabilități

SOIR

28 noiembrie

Dreptul la vot
Asigurarea accesului la transportul public pentru
persoanele cu dizabilități

SOIR
SOIR

30 noiembrie
decembrie

Dreptul la vot

SOIR

24 noiembrie
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125. http://jurnaltv.md/ro/news/2014/12/3/expozitie-de-lucrarifacute-din-suflet-10080193/#1
126. http://www.ombudsman.md/ro/stiri/reprezentantii-ongurilor-dialog-angajatii-cpdom-tema-protectiei-socialepersoanelor
127. http://www.prime.md/rom/news/social/item14763/#.VIQ
6w1fhnVk.facebook
128. http://trm.md/ro/concerte-si-transmisiuni-in-direct/galapremiilor-onu-direct/
129. http://www.timpul.md/articol/femeile-cu-dizabilitai-cerdrepturi-egale-in-societate-67159.html
http://www.realitatea.md/-video--primul-forum-nationalal-femeilor-cu-dizabilitati--zeci-de-persoane-care-vor-sase-faca-auzite-au-adoptat-o-rezolutie_12893.html
130. http://www.realitatea.md/-video--primul-forum-nationalal-femeilor-cu-dizabilitati--zeci-de-persoane-care-vor-sase-faca-auzite-au-adoptat-o-rezolutie_12893.html
131. http://www.trm.md/ro/social/apel-catre-autoritati-dinpartea-persoanelor-cu-dizabilitati-vrem-un-mediu-farabariere/
132. http://www.realitatea.md/emisiuni/civilizatiamaia.html/27501
133. https://www.youtube.com/watch?v=vlLaOXtfSZ8&featur
e=youtu.be
134. http://stiri.tvr.ro/chisinau-gala-premiilor-onu-pentrudrepturile-omului_53821.html

Exspoziție / Angajare Gomaniuc

SOIR

Raport anual 2014
3 decembrie

Reprezentanţii ONG-urilor în dialog cu angajaţii
CpDOM la tema protecţiei sociale a persoanelor
cu dizabilităţi
În PEMIERĂ, un forum al femeilor cu
dizabilităţi, cer autorităţilor ca 40 la sută din
funcţiile de răspundere să le revină femeilor
Gala Premiilor ONU

SOIR

3 decembrie

SOIR

6 decembrie

SOIR

10 decembrie

Femeile cu dizabilități cer cote egale în societate

SOIR

5 decembrie

I Forum Național al femeilor cu Dizabilități

SOIR

5 decembrie

Apel către autorităţi din partea persoanelor cu dizabilităţi:
Vrem un mediu fără bariere

SOIR

10 decembrie

Ziua persoanelor cu dizabilități / Talk show cu
privire la angajarea persoanelor cu dizabilități
Gala Premiilor ONU

SOIR

3 decembrie

SOIR

10 decembrie

Gala Premiilor ONU

SOIR

10 decembrie
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PARTENERIATE 2014
O mare parte a activităților implementate pe parcursul anului 2014, au fost posibile grație nu
numai finanțărilor obținute, dar și parteneriatelor durabile dezvoltate. Astfel au fost menținute și
dezvoltate parteneriate cu următoarele Organizații/Instituții:
-

-

-

-

-

MMPSF și ANOFM – au fost organizate seminare de instruire pentru managerii de resurse
umane și specialiștii ANOFM din teritoriu, cu tematica angajării în cîmpul muncii a
persoanelor cu dizabilități;
Centru Comunitar pentru Copii și Tineri cu dizabilități fizice (CCCT) – au fost
organizate mai multe acțiuni axate pe promovarea abilităților – inclusiv cele profesionale – a
tinerilor cu dizabilități. În cadrul unei activități de acest fel tinerii și-au expus lucrările
handmade confecționate acasă, sau întîlnit cu potențiali angajatori. Inclusiv CCCT a oferit
spații pentru diverse activități ale Asociației “MOTIVAȚIE”;
Fondul de Caritate “Mir Ravnîh Vozmojnostei” – au fost inițiate activități de evaluare a
condițiilor de accesibilitate la mai multe imobile de menire publică, astfel ca în anul 2015
acestea să fie accesibilizate prin construcția rampelor de acces;
DGAS mun. Chișinău – au fost organizate instruiri pentru Asistenții Personali din mun.
Chișinău, privitor la metode de asistare a persoanelor cu dizabilități, comunicarea cu ele,
legislația din domeniu;
CAJPD – au fost inițiate activități de promovare a condițiilor de accesibilitate pentru toate
categoriile de persoane inclusiv persoane cu dizabilități locomotorii, de vedere, ș.a.;
Alianța Infonet – au fost desfășurate o serie de activități axate pe promovarea și asigurarea
participării persoanelor cu dizabilități la vot și procesele electorale.

Astfel datorită dezvoltării diferitor parteneriate și cooperări este posibilă atingerea scopurilor
punctate și anume – îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități.

RESURSE FINANCIARE 2014
Bugetul Asociației "MOTIVAȚIE" din Moldova pentru anul 2014
Finanțatori

MDL

%

Fundația Soros-Moldova

263879

16,63

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova

276568

17,43

SOIR Moldova

803417

50,63

Fondation Open Society Institute

166178

10,47

Fundația Est-Europeană

24203

1,53

FHI360

24075

1,52

Activități generatoare de venit (servicii de instruire si transport)

16680

1,05

Donații din sectorul de afaceri (UNION FENOSA,PETROM)

10300

0,65

Donații individuale (prin terminalele de plată QIWI și MMPS)

1629

0,1

1586929
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ECHIPA DE IMPLEMENTARE
Consiliul de administrare al asociaţiei:
1.
2.
3.
4.
5.

Nicolae Beşliu – preşedinte al organizaţiei şi preşedintele Consiliului de Administrare;
Nicu Creţu – membru al Consiliului de Administrare;
Gheorghe Caraseni – membru al Consiliului de Administrare;
Grigorie Mîra – membru al Consiliului de Administrare;
Mariana Ciocan - membru al Consiliului de Administrare.

Echipa Asociaţiei:
1. Meriacre Igor, Director executiv-coordonator de proiect
2. Iachim Ludmila, Coordonator de proiect
3. Pișceanscaia Oxana, Contabil
4. Rațoi Elena, Coordonator PR - asistent de proiect
5. Surdu Ecaterina, Psiholog-Specialist angajare asistată-coordonator local
6. Pavlova Valentina, Asistent social-Specialist angajare asistată-coordonator local
7. Morari Olga, Administrator-bucătar
8. Onofrei Tudor, Tehnician-ergoterapeut-administrator pagina web
9. Emilian Ion, Specialist adaptare spații-asistent de proiect-șofer

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 Chișinău – bd. Traian 23/1, mun. Chisinau, MD-2060)
E-mail: office@motivation-md.org
Web: www.motivatie.md
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