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Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova

DESPRE NOI
Nicolae

BEȘLIU,

Președinte

al

Consiliului

de

Administare al Asociației: Anul 2020 a fost unul cu mari
provocări nu doar pentru Asociația „MOTIVAȚIE” din
Moldova, ci și pentru întreaga țară sau planetă. Putem
afirma cu siguranță că echipa Asociației rămâne a fi
factorul-cheie în atingerea obiectivelor organizației. De
aceea, vreau să le mulțumesc celor care au propulsat ideile
înainte și au știut să ajusteze strategiile de realizare a
În pofida

proiectelor.

dificultăților,

MOTIVAȚIE

a

găsit modalități de a susține persoanele cu dizabilități
pentru a avea o viață mai bună și plină de sens. Din partea
Consiliului de Administrare vreau să vă doresc succese în continuare, știind că anul 2021 este
încărcat de alte provocări: dezvoltare de servicii inovaționale.
Ludmila IACHIM, Directoare Executivă: Anul
2020 a fost o provocare mare pentru noi ca
organizație. Situația declanșată în țară și în întreaga
lume a pus stăpânire pe populație și a schimbat
radical mersul natural al lucrurilor. Indiferent de
această provocare echipa Asociației „MOTIVAȚIE”
din Moldova rămâne a fi elementul-cheie în
realizarea cu succes a proiectelor și atingerea
rezultatelor frumoase. De ani de zile noi am creat și
menținem o reputație extrem de pozitivă în rândul beneficiarilor noștri, demonstrând o calitate
înaltă a serviciilor oferite. Avem o experiență solidă, recunoscută la nivel național, în
domeniul dizabilității (accesibilitate, angajare asistată, asigurarea și promovarea drepturilor
persoanelor cu dizabilități). Rezultatele obținute în anul 2020 nu ar fi fost posibile fără
suportul imperativ al partenerilor și finanțatorilor, dar și devotamentul, dedicația echipei
MOTIVAȚIE și a Consiliului de Administrare!
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DATE IMPORTANTE DESPRE ASOCIAŢIA „MOTIVAŢIE” DIN MOLDOVA
Noiembrie 2000 – prima echipă de voluntari participă la instruirea organizată de Fundația
Motivation România. În urma instruirii echipa din 10 persoane a constituit nucleul ce a
dezvoltat servicii de reabilitare și integrare socială a persoanelor cu dizabilități locomotorii în
Chișinău.
Octombrie 2001 – deschiderea oficială a Centrului Comunitar pentru Copii și Tineri, în echipa
căruia pentru prima dată în Moldova sunt angajate oficial 4 persoane cu dizabilități.
Ianuarie 2002 – înregistrarea oficială a Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova, lansarea
primului proiect susținut de UNICEF Moldova – „Servicii prietenoase tinerilor”. La moment,
MOTIVAȚIE are în portofoliu peste 40 de proiecte implementate.
Mai 2006 – deschiderea oficială a Centrului pentru
Viață Independentă al Asociației „MOTIVAȚIE” din
Moldova – de serviciile și programele Centrului: Viață
independentă, TOT, orientare vocațională, instruiri
profesionale și sport adaptat au beneficiat peste 700 de
tineri și copii cu dizabilități, inclusiv membri ai
familiilor acestor persoane.
Mai 2008 – lansarea Centrului de Resurse prietenoase tinerilor – “dizABILITATE” – cu
scopul de a dezvolta capacitățile specialiștilor care prestează servicii de reabilitare a
persoanelor cu dizabilități, servicii de consultanță și bibliotecă de specialitate.
August 2008 – a fost donat Asociației primul microbuz adaptat cu ascensor pentru
transportarea persoanelor utilizatoare de scaun rulant, contribuție a unei persoane fizice din
Germania.
Ianuarie 2013 – inițierea pilotării și promovării Programului Angajare Asistată – până la
moment, peste 450 de persoane au fost implicate în program. Cel puțin 221 persoane au fost
angajate și au devenit independente financiar. Cel puțin 42 de tineri cu dizabilități au fost
asistați să se înscrie la cursuri și au obținut o profesie.
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova este membră a rețelelor naționale și
internaționale de promovare și respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilități:
AOPD și EASPD.
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RESURSE UMANE

Consiliul de administrare al Asociaţiei:
1.
2.
3.
4.
5.

Nicolae Beşliu – președinte al organizației și președintele Consiliului de Administrare;
Victor Koroli – membru al Consiliului de Administrare;
Luminița Suveică – membră a Consiliului de Administrare;
Natalia Matei – membră a Consiliului de Administrare;
Mariana Țîbulac-Ciobanu – membră a Consiliului de Administrare.

Personalul Asociaţiei:
Echipa Asociației ,,MOTIVAȚIE” din Moldova este formată din specialiști competenți și
instruiți în domeniul promovării și asigurării drepturilor, acordării de servicii și suport
persoanelor cu dizabilități: asistent social, psiholog, psihopedagog special, asistent medical,
specialist în relații publice, specialiști angajare asistată, specialist adaptare spații, șofer,
instructor tehnician, coordonatori de proiecte, administrator sisteme informatice ș.a.

Membrii Asociației:
La moment, Asociația este formată din 22 de membri – persoane cu și fără dizabilități, care
împărtășesc ideile și scopul Asociației.
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INFORMAȚII FINANCIARE
Fiecare leu pe care îl primim înseamnă pentru noi și o responsabilitate deosebită. Știm că
oricine, care efectuează o donație, acordă un grant sau orice altă formă de suport financiar, își
dorește ca sumele respective să se reflecte în câștiguri reale pentru comunitate, beneficiari și o
schimbare spre bine a vieții persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova.
În raportul anual al organizației pentru 2020 sunt prezentate informații despre situația
financiară. Acestea includ destinația resurselor financiare, sponsorii și valorile donate,
susținătorii cauzelor noastre (persoane fizice și juridice), finanțatori externi. Toate aceste
informații prezentate contribuie la îmbunătățirea transparenței referitoare la activitatea
MOTIVAȚIE.
Surse
Denumire organizație / sursa
Finanțări și încasări cu IM Swedish Development Partner
destinație specială / Proiecte
Copii Moldoveni
AOPD (consumabile de protecție
personale)
Cotizații anuale ale membrilor AMM
PREMIER ENERGY SRL (proiect
mărțisoare)
QIWI, MMPS
2% desemnare procentuală
Total finanțări
Venituri
din
activitatea UN Women
economică
Servicii de evaluare accesibilitate,
vânzare bunuri, locațiune bunuri,
servicii de consultanță și elaborare
raport de monitorizare, servicii
promovare.
Total venituri activitate economică
Restiruire cost bilet avia
TOTAL
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Suma, MDL
1.696.067-82
62.972-48
4.645-00
5.200-00
32.500-00
28.689-67
16.088-43
1.846.163-40
272.815-00
75.317-60

348.132-60
4.375-00
2.546.803-00

Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova

DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ
Bun venit noilor membri ai Asociaţiei:
La data de 07 februarie 2020 a avut loc
Adunarea Generală ordinară a Asociaţiei
„MOTIVAȚIE” din Moldova.
În cadrul evenimentului au fost prezentate
membrilor / membrelor Raportul pe
activitățile care au fost implementate în
perioada 2018 – 2019, Raportul finanicar
pentru anul de gestiune 2019, Raportul
comisiei de cenzori pentru proiectele
implementate în 2019. 8 persoane au dobândit calitatea de membru / membră al / a Asociației,
iar dnei Mariana Țîbulac-Ciobanu i s-a acordat calitatea de membră a Consiliului de
Administrare. S-au aprobat în redacție nouă politicile / regulamentele revizuite pe parcursul
anului 2019 din prisma abordării integratoare de gen și a introducerii prevederilor legate de
prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, au fost puse în discuție asigurarea
durabilității programului Angajare Asistată și a
durabilității financiare a Asociației, inclusiv au
fost discutate subiecte relevante ce țin de
dezvoltarea strategică a Asociației în următorii
ani.
Participări internaționale:
În perioada 04 - 05 mai 2020 directoarea executivă Asociației a participat la Conferința
internațională „Drumul spre angajare a persoanelor cu dizabilități”.
MOTIVAȚIE - operator de date cu caracter personal:
La data de 15 mai 2020, Centrul Național pentru Protecția
Datelor cu Caracter Personal a înregistrat și autorizat
MOTIVAȚIE în calitate de operator de date cu caracter
personal. Numărul de înregistrare al Asociației în Registrul de
evidență al operatorilor de date cu caracter personal este
0002733, număr, care a fost indicat pe pagina web în nota de
informare a tuturor vizitatorilor Asociației, aplicat în Politica
de securitate și în toate documentele care sunt emise din
această dată.
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Suntem parte a programului de suport Unlonely Civil
Society: Din iunie, MOTIVAȚIE face parte din cele 30
organizații (19 din România și 11 din Republica Moldova) care
au fost selectate să se alăture programului de suport al societății
civile ce deservește grupuri vulnerabile - Unlonely Civil Society,
implemetat de Ashoka România. Pe durata a 6 luni, 2
reprezentante ale Asociației au luat parte la 8 sesiuni de instruire
și coaching pentru factorii de decizie. Programul a permis
participanților să dobândească abilitățile necesare pentru a stăpâni provocările antreprenoriale
din domeniul social pentru a genera impact social.
Din luna iunie 2020, MOTIVAȚIE se implică activ la Atelierele axate pe elaborarea
Raportului alternativ de monitorizare privind implementarea Convenției ONU privind
Drepturile persoanelor cu dizabilități, fiind repartizată în 4 grupuri de lucru, în conformitate
cu articolele: art. 6 Femei cu dizabilități, art. 9 Accesibilitate, art. 27 Muncă și încadrarea în
muncă, art. 29 Participarea la viața politică și publică.
În 2020 echipa Asociației a beneficiat de instruiri din cadrul programului finanțat de IM
Swedish Development Partner (Moldova) în domeniile:
• „Instrumente online”, 7 iulie 2020, formator
Ciumac Irina.
Urmare a instruirii, angajații MOTIVAȚIE s-au
familiarizat cu instrumentele de lucru utilizate în cadrul
sesiunilor de instruire online și-au dezvoltat competențe
de utilizare a instrumentelor sincrone și au fost abilitați
practic de a folosi instrumentele online.
Cunoștințele acumulate și abilitățile formate au fost
consolidate în decembrie de echipă în cadrul unui training online, facilitat de Violeta Frimu,
axat pe:
- explorarea diferențelor de lucru în spațiul online;
- umanizarea spațiul online;
- construirea încrederii;
- instrumente digitale care lucrează bine în
combinație cu zoom: Mentimeter, Google Docs,
Jamboard.
• „Formare de formatori”, octombrie –
noiembrie 2020, formatori Timoftică Gheorghe,
Nicolaev Elena și Crețu Nicolae.
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Cursul de instruire în „Formare de Formatori” a răspuns necesității echipei MOTIVAȚIE de
dezvoltare a competențelor profesionale și personale în implimentarea, planificarea și
desfășurarea unui curs de formare / sesiuni de instruire.
• „Sănătate mintală”, octombrie 2020,
experții
Societății
Psihiatrilor,
Narcologilor,
Psihoterapeuților
și
Psihologilor Clinicieni din Republica
Moldova (SPNPPC).
Pentru a capacita angajații MOTIVAȚIE în
domeniul sănătății mintale și a lucra cu persoane cu dizabilități psihosociale, experții SPNPPC
au livrat un curs de instruire, compus din 5 webinare. În cadrul acestora, angajații Asociației sau familiarizat cu standardele internaționale în domeniu, propuse de Organizația Mondială a
Sănătății (OMS), ghidurile internaționale din Marea Britanie, Olanda și protocoalele clinice
naționale din domeniul sănătății mintale. Au practicat utilizarea instrumentelor, testelor și
scalelor pentru determinarea tulburărilor mintale și nivelului de severitate. Extrem de utile au
fost în cadrul webinarelor pentru echipa MOTIVAȚIE discuțiile centrate pe cazuri clinice și
sociale reale a persoanelor cu dizabilități psiho-sociale și intelectuale din Moldova, în cadrul
cărora au primit sugestii concrete de intervenție.
Capacitarea echipei MOTIVAȚIE în abordarea
conflictelor: În perioada septembrie – decembrie 2020,
prin intermediul webinarelor de coaching echipa a înțeles
conceptele abordării „Conflict Sensitivity”, a identificat
domeniile în care este nevoie de sprijin și a dezvoltat
capacitățile personale în abordarea conflictelor.
Cu suportul Centrului Parteneriate pentru Dezvoltare, MOTIVAȚIE a elaborat teoria
schimbării și cadrele logice de rezultate în vederea monitorizării pentru domeniile
Abilitare Economică și Accesibilitate. Grație sesiunilor online axate pe teoria schimbării,
echipa Asociației a învățat să facă distincția între rezultatele dorite și
cele reale și a reușit să modeleze rezultatele dorite înainte de a decide
asupra formelor de intervenție pentru a obține aceste rezultate.
În 2020 echipa Asociației și-a consolidat capacitățile de monitorizare şi
evaluare a implementării cadrului normativ în domeniul dizabilității,
prin experiența de elaborare a Raportului de monitorizare
„Implementarea Planului de acțiuni privind reforma sistemului de
determinare a dizabilității în perioada ianuarie – decembrie 2020”,
la solicitarea Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.
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PROIECTE IMPLEMENTATE 2020
TITLUL PROIECTULUI: „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități prin
abilitare economică”
Obiectivul proiectului: persoanele cu dizabilități din Republica Moldova se autorealizează
prin muncă și sunt membri ai societății cu drepturi depline.
Beneficiari:
• persoane cu dizabilități;
• membrii familiilor acestor persoane;
• angajatorii;
• specialiști, reprezentanți ai Autorităților Publice Locale și Centrale, diferite structuri statale
din domeniul dizabilității.
Durata proiectului: 01.01.2019 – 31.12.2021.
Finanțator: IM Swedish Development Partner (Moldova).
Activități:
• Suport în accesarea unui loc de muncă pentru cel puțin 90 de fete / băieți, femei / bărbați cu
dizabilități prin intermediul programului ,,Angajare Asistată”;
• Promovarea și pilotarea metodologiei ,,Angajare Asistată” la nivel regional;
• Suport pentru tineri (fete şi băieţi) cu dizabilități în procesul de înscriere la studii profesionale
sau cursuri de specializare;
• Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități locomotorii la infrastructură, transport
public, locul de muncă și locuințe;
• Informarea angajatorilor/companiilor despre prevederile legale referitoare la angajarea
persoanelor cu dizabilități;
• Oferirea informației de orientare, consiliere psihologică și suport tehnic persoanelor cu
dizabilități;
• Elaborarea unui produs media despre etapele programului Angajare Asistată.
Rezultate:
finele anului 2021, cel puțin 90 de bărbați și femei cu dizabilități vor avea un loc de muncă
remunerat pe piața liberă a muncii (prin programul ,,Angajare Asistată”);
• 24
tineri cu dizabilități înscriși la studii profesionale sau cursuri de
calificare;
• 150 persoane cu dizabilități, membri ai familiilor lor sau alte persoane interesate, informate cu
privire la domeniul legislativ, consultarea lor psihologică, suport tehnic la necesitate;
• 90 de angajatori / manageri resurse umane informați despre prevederile legale referitoare la
angajarea persoanelor cu dizabilități și potențialul acestora;
• 25 de angajatori/companii noi au creat, rezervat și oferit locuri de muncă pentru persoane cu
dizabilități;
• Metodologia serviciului ,,Angajare Asistată” pilotată și promovată la nivel de 3 raioane;
• 3 ONG-uri din regiunea centru, nord instruite și capacitate în angajarea persoanele cu
dizabilități;
• La
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• 10

specialiști din cadrul ATOFM instruiți privind angajarea persoanelor cu
dizabilități prin programul ,,Angajare Asistată”;
• 45 de obiecte publice evaluate din punct de vedere a asigurării accesibilități;
• 18 obiecte de menire publică accesibilizate potrivit necesităților persoanelor cu dizabilități;
• 240 apariții în mass-media și social media de promovare a drepturilor și potențialului de muncă
al persoanelor cu dizabilități;
• 1 filmuleț instructiv despre etapele procesului Angajare Asistată.
13 organizații din Bălți s-au familiarizat cu experiența MOTIVAȚIEI
în domeniul Angajării Asistate
În perioada 15 – 17 iulie
curent, specialiștii Asociației
„MOTIVAȚIE” din Moldova
au livrat instruirea ,,Proceduri
și instrumente în procesul de
lucru cu persoanele cu
dizabilități” în format online
pentru reprezentanții a mai
multe organizații din mun. Bălți. Instruirea a avut ca scop informarea și sensibilizarea
specialiștiilor subdiviziunilor teritoriale de ocupare a forței de muncă și din cadrul ONG-urilor
din zona de Nord a Republicii Moldova cu privire la Angajarea Asistată a persoanelor cu
dizabilități.
Sensibilizăm reprezentații APL-urilor din mun. Bălți privind
angajarea persoanelor cu dizabilități

Continuitate a instruirii pentru specialiștii din ONG-uri, ATOFM-uri a fost Masa rotundă în
format online pentru reprezentanți ai APL-urilor, ONG, Direcții de Ocupare a Forței de Muncă
Teritoriale din regiune. Participanții au fost încurajați să se expună privind condițiile de
muncă, care la moment sunt create pentru integrarea și angajarea persoanelor cu dizabilități.
Informația a fost completată cu exemple reale din practică pentru a o livra cât mai accesibilă
participanților care nu au avut anterior tangențe cu domeniul dizabilității.
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Un impact deosebit a avut sesiunea în care au fost discutate mai multe istorii de succes, prin
care persoane cu diferite forme de dizabilitate au reușit să fie plasate în câmpul muncii. În
rezultatul sesiunii, participanții au făcut cunoștință cu avantajele incluziunii socio-profesionale
a persoanelor cu dizabilități din comunitate. Reprezentanții APL au fost familiarizați cu
instrumentele prin care se pot crea oportunități de integrare în muncă a persoanelor cu
dizabilități, iar agenții economici au fost informați despre programul de acordare a subvențiilor
privind crearea, acomodarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități.
Sprijinul adevărat vine din inimă
La începutul lunii mai 2020, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a distribuit pachete cu
produse alimentare și de igienă personală la 36 persoane cu dizabilități din mai multe regiuni
ale republicii. Mulțumim suportului și contribuției valoroase oferite din partea IM Swedish
Development Partner pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora în perioada
pandemiei, dar și contribuabililor din direcționarea sumei de 2% către scopul asociației.
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SEMINARE DE INFORMARE PENTRU ANGAJATORI
ÎN PARTENERIAT CU CEDA ȘI ANOFM
Urmare a parteneriatului cu Agenția Națională
de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) și a
Centrului pentru Educație Antreprenorială și
susținere în Afaceri (CEDA), au fost organizate
2 seminare informative și de sensibilizare pentru
angajatori la data de 31 ianuarie în or. Chișinău
și în data de 27 februarie în Căușeni. Cel puțin
24 de participanți, au fost prezenți la
evenimente, dintre care reprezentanți ai
companiilor mari și mici, reprezentanți ATOFM.
Seminarele informative și de sensibilizare pentru angajatori au oferit posibilitate de a trece prin
ei istoriile de succes în angajare a persoanelor
cu dizabilități. Cel mai important rezultat în
urma seminarelor a fost sensibilizarea și
conștientizarea fiecărui angajator despre
importanța angajării persoanelor cu dizabilități.
Într-o perioadă scurtă de timp am reușit să
aducem acest mesaj la companiile din regiune,
reprezentanții cărora au fost prezenți.
Un impact deosebit asupra participanților a
avut-o prezentarea istoriilor de succes ale
persoanelor cu dizabilități, care au reușit să se
angajeze cu suportul MOTIVAȚIE.

MOTIVAȚIE a prezentat în Ucraina practicile pozitive de angajare a persoanelor
cu dizabilități din RM
La data de 27 noiembrie 2020, specialiștii Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova au
împărtășit experiența Republicii Moldova în „Crearea locurilor de muncă incluzive”, în cadrul
evenimentului organizat de „Захист", alianța organizațiilor care activează în domeniul
dizabilității din Cernăuți, Ucraina.
Evenimentul a avut ca scop sensibilizarea angajatorilor din Ucraina privind încadrarea în
câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități prin prezentarea experienței pozitive ale
programelor de angajare implementate pe teritoriul Republicii Moldova.
La instruire au participat atât angajatorii, cât și reprezentanții Agenției de ocupare a forței de
muncă din Cernăuți, Ucraina.

Raport anual de activitate 2020

13

Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova

MPREUNĂ PENTRU ACCESIBILITATE!
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova are o experiență de 19 ani în domeniul promovării
drepturilor persoanelor cu dizabilități.
Întru asigurarea dreptului la accesibilitate, specialistul adaptare spații pentru persoane cu
dizabilități și echipa au realizat următoarele acțiuni:
-

Au fost evaluate 26 de obiecte / instituții publice;
Au luat parte la auditul mobilității / au evaluat 8 căi pietonale din mun. Chișinău;
Au fost înaintate 6 demersuri către diverse instituții cu scopul de a solicita asigurarea
dreptului la accesibilitate pentru
persoane cu dizabilități;
- Au fost realizate 11 rapoarte complexe
cu recomandări și analiză tehnică a
accesibilității;
- Au fost realizate 42 de schițe de proiect.
Ca rezultat, în urma monitorizării, informării,
sesizării, responsabilizării autorităților au fost
accesibilizate 10 instituții publice.

EXEMPLE DE INTERVENȚII
ALE ECHIPEI MOTIVAȚIE
PENTRU ASIGURAREA DREPTULUI LA ACCESIBILITATE:
MOTIVAȚIE a evaluat accesibilitatea rețelei de supermarketuri
Green Hills, Nr. 1 și Kaufland
La data de 07 iulie 2020, echipa Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova a evaluat condițiile
de accesibilitate a trei markete din rețeua Green Hills din sectorul Ciocana (str. Alecu Russo
28, str. Mihail Sadoveanu 20/1 și Bd. Mircea cel Bătrân 39). Tot în luna iulie specialiștii
Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova au efectuat evaluarea condițiilor de accesibilitate a
patru supermarkete din rețeaua Nr.1 (bd. Mircea cel Bătrân 24/6, str. Mircea cel Bătrân 8/2, str.
I. Vieru 6/3 și pe str. Alecu Russo 15).
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Locuri de parcare mai accesibile la Kaufland
Echipa Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova a efectuat
evaluarea accesibilității magazinului Kaufland de pe str. Mircea
cel Bătrân nr. 25/1 din sectorul Ciocana. Printre recomandările
specialiștilor Asociației, care au realizat monitorizarea, a fost
instalarea indicatoarelor speciale pentru locurile de parcare
amenajate pentru persoane cu dizabilități, deoarece semnalizarea
parcărilor respective doar prin marcajul rutier corespunzător,
deseori este ignorată de alți conducători auto. De asemenea, s-a
realizat o vizită de evaluare și la magazinul Kaufland, sectorul
Botanica, unde s-a identificat aceeași problemă, a locurilor de
parcare. Urmare a sesizării administrației, au fost instalate
indicatoare rutiere la locurile de parcare destinate persoanelor cu
dizabilități.
MOTIVAȚIE a evaluat Teatrul Gastronomic din capitală
La data de 16 septembrie 2020 echipa Asociației
„MOTIVAȚIE” din Moldova a realizat evaluarea
condițiilor de accesibilitate ale Teatrului Gastronomic
din incinta Cinematografului Patria „Emil Loteanu”,
din sectorul centru al capitalei. După evaluarea
localului, specialiștii Asociației au constatat că este
nevoie de întreprins unele ajustări pentru ca
persoanele, care utilizează un scaun rulant, să poată
beneficia de serviciile localului fără să apeleze la
ajutorul altor persoane. Expertul MOTIVAȚIE,
Tudor
Onofrei,
responsabil
de
evaluarea
accesibilității, a venit cu schițe de proiect la rampa de la intrare în instituție și la camera
sanitară.
O nouă vizită de monitorizare a accesibilității la
Școala Profesională nr. 7 din Chișinău
La data de 05 noiembrie 2020, specialiștii Asociației
„MOTIVAȚIE” din Moldova au întreprins o nouă vizită de
monitorizare a condițiilor de accesibilitate la Școala
Profesională nr. 7 din capitală, pentru a vedea gradul de
implementare a recomandărilor MOTIVAȚIE, făcute
anterior
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Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți a devenit mai accesibil
Salutăm deschiderea și receptivitatea din partea administrației Colegiului de Industrie Ușoară
din Bălți, care a ținut cont de toate recomandările pentru îmbunătăţirea accesibilităţii pentru
persoanele cu dizabilități din partea Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova, urmare, instituția
este accesibilă pentru persoanele cu dizabilități. Sperăm că și alte instituții de învățământ de la
noi din țară vor urma exemplul Colegiului de Industrie Ușoară din Bălți.
Accesibilizarea Colegiului de Industrie Ușoară din Bălți

Accesibilizarea Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare

În procesul demarării lucrărilor de reparație, planificate pentru 2020, reprezentanții CPD au
apelat la expertiza Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova în domeniul accesibilității, pentru
a-și face oficiul cât mai prietenos și mai accesibil pentru toate persoanele. În urma vizitei de
evaluarea a accesibilității sediului CPD și a recomandărilor MOTIVAȚIE, CPD asigură
condiții de accesibilitate pentru grupurile vizate.
Raport anual de activitate 2020
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CIDSR din Chișinău a devenit accesibil pentru toți
La data de 25 iunie 2020, specialiștii Asociației „MOTIVAȚIE”
din Moldova au făcut cea de-a doua vizită de monitorizare la
Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive din
Chișinău (CIDSR) (str. Mircea cel Bătrân 13) pentru a verifica
modificările întreprinse pentru îmbunătățirea accesibilității în
cadrul instituției.
S-a constatat că a fost instalată rampa de acces, au fost lărgite
ușile și a fost accesibilizată camera sanitară, conform tuturor
normativelor în vigoare în domeniul accesibilității
Evaluarea Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii
La data de 17 iunie 2020, la solicitarea Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de
Copii de a oferi consultanță cu privire la accesibilizarea intrării în instituție, specialiștii
Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova au evaluat condițiile de accesibilitate. Asociația a
oferit schițe de proiect și recomandări concrete
cu referire la accesibilizarea intrării în instituție,
dar și altor elemente de accesibilitate din
interiorul clădirii.
MOTIVAȚIE monitorizează continuu și oferă
consultanță în domeniul accesibilizării spațiilor
publice, instituțiilor din subordinea Primăriei
Chișinău, pentru ca serviciile sociale să fie cât
mai accesibile și mai aproape de toate
categoriile de cetățeni, inclusiv de cele cu
mobilitate redusă.

Evaluarea instituțiilor publice din satul Dolna
La data de 16 septembrie 2020, la solicitarea unei
consiliere locale din satul Dolna, raionul
Strășeni, echipa Asociației „MOTIVAȚIE” din
Moldova a evaluat condițiile de accesibilitate a
trei instituții publice din satul Dolna, printre care
Primăria, Oficiul Poștal și Centrul de Cultură și
Agrement, în care se planifică să fie construită
rampa de acces.
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Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a participat la Auditul mobilității pietonale din
sectoarele Centru, Ciocana și Botanica
În luna octombrie 2020 echipa Asociației
„MOTIVAȚIE” din Moldova a participat la
Auditul mobilității pietonale din 3 sectoare ale
capitalei. Membrii Platformei „Chișinăul
accesibil pentru Toți” și-au propus să atragă
atenția
administrației
capitalei
asupra
importanței luării în considerare a necesităților
de mobilitate pietonală a tuturor persoanelor,
atunci când sunt proiectate și realizate lucrări
de renovare a unor spații publice. Auditul
mobilității pietonale a avut loc în parcul
Catedralei, pe aleea de pe bd. Mircea cel Bătrân
și în intersecția de pe bulevardele Dacia, Traian
și Decebal.
Ludmila Iachim, directoare executivă, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova: „Vrem să
arătăm autorităților cât de importantă este accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități,
pentru persoanele care fac parte din grupul cu mobilitate redusă. Ne propunem să evaluăm 15
puncte prioritare pentru a veni cu recomandări concrete în atenția reprezentanților
Primăriei.”
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În luna noiembrie 2020 organizațiile membre ale Platformei civice „Chișinăul accesibil pentru
Toți” au lansat o inițiativă privind stoparea instalării semisferelor de beton (bolarzi) pe căile
pietonale din mun. Chișinău, care nu sunt conforme normativelor în vigoare.
MOTIVAȚIE a evaluat accesibilitatea Primăriei și a Școlii de Arte din or. Criuleni
La data de 22 decembrie 2020 specialistul în adaptare spații al Asociației „MOTIVAȚIE” din
Moldova, Tudor Onofrei, a realizat o vizită de evaluare a accesibilității la Primăria și Școala de
Arte din or. Criuleni. Raportul cu recomandări pentru îmbunătățirea nivelului de
accesibilitate a celor două instituții evaluate, realizat de Asociația „MOTIVAȚIE” din
Moldova, prezentat de către organizația parteneră din or. Criuleni, Asociației Obștești „Femeia
și Copilul – Protecție și Sprijin”, administrației instituțiilor publice vizate.

O comunicare constructivă duce mereu la rezultat
În luna decembrie 2020 Asociația „MOTIVAȚIE” din
Moldova a fost sesizată privind amplasarea bradului din
fața Centrului comercial Zity Mall (de pe str. Calea Ieșilor),
pe locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități.
Drept urmare, Asociația a înștiințat printr-un demers
administrația Zity Mall privind încălcarea dreptului la acces
liber pentru persoanele cu dizabilități în parcarea instituției.
În urma vizitei de evaluare repetate, specialistul
MOTIVAȚIE în adaptare spații a constatat că cele două
locuri noi de parcare, amenajate în vecinătate, au
dimensiuni și marcaj corespunzător, însă ele erau deja
ocupate de alți șoferi cu abilități depline.
Astfel, specialistul MOTIVAȚIE a venit cu recomandări
noi către administrația Zity Mall privind mărirea vizibilității
parcărilor destinate persoanelor cu dizabilități prin indicatoare speciale și prin marcarea
suprafeței acestora în culori contrastante.
Ne bucurăm că administrația Centrului comercial Zity Mall a realizat în timp scurt schimbările
necesare pentru a asigura accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități în centrele comerciale
Zity Mall.
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46 de persoane cu
dizabilități angajate în
câmpul muncii (19 F /
27 B);

Cel puțin 114 de apariții
media online, presă scrisă,
participări emisiuni, reportaje
despre rezultatele AMM;

23 de persoane au
beneficiat de
consultanță tehnică
(echipament ajutător
donat 18 de unități);

Cu suportul UN Women
Moldova, cel puțin 60 de femei
/ fete cu dizabilități și mame,
care au în îngrijire copii cu
dizabilități, au primit suport
psihologic de la distanță;

12 tineri cu dizabilități
au primit suport pentru
înscrierea la studii și
cursuri profesionale;

Cel puțin 188
aplicanți la
Programul Angajare
Asistată;

Rezultatele
MOTIVAȚIE
în cifre
2020:

11 rapoarte complexe cu
recomandări și 42 schițe
de proiect au fost elaborate
pe domeniul accesibilității;

6 demersuri au fost
înaintate către diverse
instituții pentru a solicita
asigurarea dreptului la
accesibilitate pentru
persoane cu dizabilități;
10 instituții publice au fost
accesibilizate în urma
monitorizării, informării,
Raport anual de activitate 2020
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sesizării și responsabilizării
autorităților;

62 (25 F/37 B)
beneficiari ai
Programului
Angajare Asistată;

Au fost contactați cel puțin 304
reprezentanți ai companiilor mari /
mici (70 dintre acestea sunt companii
noi), dintre care 41 companii au
oferit locuri de muncă pentru
persoanele cu dizabilități, iar 13
companii noi au oferit locuri;

39 persoane au beneficiat de
consultanța
specialiștilor AMM cu
referire la legislație,
asigurare
drepturi, servicii/
Asociaţia
„MOTIVAŢIE”
din Moldova
referire către alte servicii;

PROGRAM DE SUPORT 2020
PROGRAM DE SUPORT PENTRU FEMEI CU DIZABILITĂȚI
TITLUL PROGRAMULUI: „Programul de Asistență psihologică la distanță pentru
femeile cu dizabilități în timpul pandemiei COVID-19”.
Scopul activităților: Oferirea suportului psihologic la distanță pentru femeile cu dizabilități în
timpul situației pandemice din Republica Moldova.
Beneficiari:
• femeile cu diferite tipuri de dizabilități din diverse regiuni ale țării.
Durata programului: mai-iunie 2020.
Finanțator: UN Women Moldova.
Activități:
•
•
•
•

Elaborarea unui material în format ușor de citit și ușor de înțeles în limba română și
rusă;
Elaborarea unui material audio în română și rusă;
Asistență psihologică individuală pentru femei cu dizabilități în contextul pandemiei de
COVID-19;
Sesiuni online de informare și de suport de grup pentru femei cu dizabilități.
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Impresiile participantelor / participanților „Programulului de Asistență
psihologică la distanță pentru femeile cu dizabilități
în timpul pandemiei COVID-19”:
Mariana: „Sunt fericită că am făcut parte din cadrul acestui program. Vreau să mulțumesc
din suflet la toată echipa de implementare pentru suportul moral și psihologic oferit!
Programul m-a ajutat să fac față depresiei, violeței în familie și să primesc sfaturi utile de la
psiholog. Perioada pandemiei m-a învățat că trebuie să fim mai buni și să acceptăm lucrurile
din viața noastră. Vă mulțumesc că ne-ați făcut pe noi, femeile cu dizabilități, mai sigure în
forțele propii”.
Elena: „Programul este binevenit pentru toate persoanele cu dizabilități. Acesta m-a ajutat sămi gestionez mai bine emoțiile negative și să fac un schimb de experiență cu alți/alte
participanți/te în perioada pandemiei. Femeilor cu dizabilități le urez în această perioadă
dificilă să fie puternice și curajoase!”.
Ольга: „Замечательный проект. Эта программа очень полезна для каждого из нас.
Темы, затрагиваемые на сессиях, помогают не только людям с ограниченными
возможностями”.
Adela: „Programul m-a impresionat nu doar prin informația nouă primită, dar și prin
aplicarea diferitor tehnici și exerciții în cadrul sesiunilor online. Programul m-a ajutat să trec
peste anumite momente frustrante cu valorificarea resurselor personale, conştientizarea
propriilor nevoi şi limite, identificarea modalităţilor de depăşire a situaţiilor dificile”.
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PROGRAM DE SUPORT 2020
TITLUL PROGRAMULUI: „Program de
Asistență psihologică la distanță pentru
femeile cu dizabilități și mame ale copiilor
cu dizabilități în timpul pandemiei COVID19”.
Scopul activităților: Oferirea suportului
psihologic la distanță pentru femeile cu
dizabilități și mamele copiilor / tinerilor cu
dizabilități în timpul situației pandemice din
Republica Moldova.
Beneficiari: femeile cu diferite tipuri de dizabilități din diverse regiuni ale țării și mame cu
copii / tineri cu dizabilități.
Durata programului: noiembrie – decembrie 2020.
Finanțator: UN Women Moldova.
Activități:
•

Suportul psihologic individual și de grup pentru femei cu dizabilități și mame ale copiilor
cu dizabilități.

Rezultate:
70 de femei au avut posibilitatea de a beneficia de suportul psihologic individual și de grup
oferit în cadrul Programului, dintre care:
-

-

38 de femei cu dizabilități și 27 de mame au participat activ la discuțiile individuale
de suport psihologic, oferite conform necesităților identificate;
52 de femei au participat la cel puțin o sesiune online de consiliere în grup, unde au
avut posibilitatea să comunice de la egal la egal. Ele au primit recomandări
individuale de tehnici pentru a depăși problemele cu care e confruntă fiecare în parte;
Au fost create 5 grupuri de femei, conform intereselor și necesităților identificate,
care au beneficiat de ședințe de consiliere psihologică în grup.

Programul a fost implementat de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, în parteneriat cu
Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și
finanțat de Suedia.
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LEGIFERAREA PROGRAMULUI ANGAJARE ASISTATĂ.
REZULTATE ATINSE ÎN 2020:
Ca urmare a parteneriatului stabilit cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)
din Republica Moldova, în vederea legiferării metodologiei Angajare Asistată:
-

-

-

a fost definitivat draftul
Hotărârii de Guvern cu privire
la procesul de Angajare
Asistată (anexă la Legea 105);
au fost elaborate standardele de
calitate cu privire la Angajarea
Asistată și Grila pentru
contractarea serviciilor de
Angajare Asistată. Aceste
documente a fost elaborate și
consultate
cu
suportul
consultantului contractat de GIZ și cu implicarea nemijlocită a echipei MOTIVAȚIE pe
parcursul a mai multor ședințe de lucru la oficiul Asociației. La data de 16 ianuarie a
fost realizată, la inițiativa GIZ, o ședință de lucru cu reprezentanții MSMPS, ANOFM,
CNDDCM, AOPD, MOTIVAȚIE cu scopul consultării și agreării comune a draftului
de HG cu privire la procedura de Angajare Asistată;
la data de 3 iunie 2020 în ședința de Guvern s-au aprobat amendamentele la Legea
105/2018;
la data de 17 decembrie la ședinta Secretarilor Generali (din cadrul Cancelariei de Stat)
a fost inclus în agendă proiectul HG cu privire la amendamentele la HG 1276/2018,
inclusiv Anexa nr.12 pe procedura de angajare asistată pentru persoane cu dizabilitati și
ca Anexa la Anexa nr.12 sunt și Standardele de calitate pentru prestatorii de servicii de
angajare asistată.

La solicitarea MOTIVAȚIEI în cadrul
ședințelor de lucru, GIZ a sesizat
necesitatea
de
completare
a
clasificatorului
ocupațiilor
prin
introducerea funcției de Specialist/ă
angajare asistată (paralel cu alte
modificări operate la nivel de
clasificator de către GIZ pe alte
domenii). Draftul de proiect de modificare a Clasificatorului a fost elaborat și plasat spre
consultare publică. Aprobarea modificării în Clasificator va permite MOTIVAȚIEI să se
licențieze ca prestator de servicii de Formare în Angajare Asistată.
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ACTIVITĂȚI EXTRA PROIECTE 2020

2500 de mărţişoare au adus primăvara angajaților Premier Energy
În 2020 Asociația „MOTIVAȚIE” din
Moldova și Î.C.S. „Premier Energy
Distribution" S.A. a continuat un proiect de
suflet, inițiat acum 9 primăveri, prin care şiau propus să sprijine persoane cu dizabilități
la formarea deprinderilor antreprenoriale și
de promovare a tradițiilor naționale prin
lucrări hande-made.
În cadrul unui concurs anual au fost selectate
meșterițe cu dizabilități, antrenate în
procesul de confecționare manuală a
mărțișoarelor. Cele mai originale modele de
mărțișoare au fost confecționate cu multă căldură și dedicație de opt meșterițe cu dizabilități:
Natalia Bujor, Tatiana Bezerdic, Olga Berdeu, Marina Dumbrava, Elena Crîșmari, Anastasia
Tutunaru, Alexandra Simion şi Lina Nicolaev. La împachetarea mărțișoarelor au muncit cot la
cot membrii Asociației, angajați ai companiei Î.C.S. „Premier Energy Distribution" S.A. și
meșterițele cu nevoi speciale.
Operatorul național de energie electrică a oferit mărțișoarele în ziua de 1 martie 2020
consumatorilor veniți în oficiile comerciale, precum şi angajaților săi.
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Activități de sensibilizare a liceenilor din s. Sireți și or. Ialoveni

Foto: În vizită la Liceul Teoretic „Sireți”
Echipa Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova a fost în vizită la Liceul Teoretic „Sireți” din
satul Sireți, raionul Strășeni. Vizita a avut drept scop sensibilizarea liceenilor din clasele a 9-a
și a 10-a în domeniul dizabilității. Prin exemplele proprii și istorii de succes, specialiștii
MOTIVAȚIE i-au motivat pe liceeni să aibă o abordare de la egal la egal față de persoanele cu
dizabilități.
Aspirația fiecărui tânăr contează!
În luna decembrie 2020, echipa Asociației
„MOTIVAȚIE” din Moldova a avut
plăcerea să participe în format online la o
activitate de sensibilizare și motivare pentru
tinerii cu dizabilități din Liceul Teoretic
„Petre Ștefănucă” din or. Ialoveni.
Specialiștii MOTIVAȚIE i-au motivat să-și
urmeze aspirațiile propuse pentru viitor.
Foto: Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” din or. Ialoveni
Experții Asociației „MOTIVAȚIE”
din Moldova au sensibilizat
funcționarii electorali din Strășeni și
Criuleni
În preajma alegerilor prezidențiale,
Centrul de Instruire Continuă în
Domeniul Electoral a organizat mai
multe instruiri pentru funcționarii
electorali din Strășeni și Criuleni. În
cadrul acestora, echipa Asociației
„MOTIVAȚIE” din Moldova a
moderat două sesiuni de informare și sensibilizare pentru funcționarii electorali.
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Echipa MOTIVAȚIEI le-a vorbit participanților despre
necesitățile persoanelor cu dizabilități în procesul de vot,
despre barierele de bază pe care le întâmpină aceste
persoane și care ar putea fi soluțiile pentru ca persoanele cu
dizabilități locomotorii să se implice în egală măsură în
procesul decizional.
De asemenea, au fost informați și sensibilizați funcționarii
electorali privind tehnicile și instrumentele de incluziune a
persoanelor cu dizabilități în procesele electorale. Prin
intermediul prezentării și a filmulețelor vizionate,
participanții au avut ocazia să vadă cum arată o instituție
publică accesibilă și ce înseamnă acces egal la informații și
infrastructură pentru toți cetățenii în procesul de vot.
Ludmila Iachim, directoarea executivă, Asociația
„MOTIVAȚIE” din Moldova: „Am încercat să motivez
autoritățile prin situații reale din viața mea la nivel de
accesibilitate a infrastructurii și integrare în societate. Ca
utilizatoare de scaun rulant, le-am vorbit funcționarilor
electorali cu ce bariere m-am confruntat personal în ziua
alegerilor și cum le-am depășit”.

COLABORAREA CU IMI-NOVA A DUS LA NOI REZULTATE
Tinerii cu dizabilități au absolvit cu succes cursul on-line
de Contabilitate și 1C vers. 8.3
La mijlocul lunii iulie 2020, mai mulți tineri cu dizabilități au
absolvit cursul on-line de Contabilitate și 1C vers. 8.3,
organizat de Institutul Internațional de Management „IMINOVA” în colaborare cu echipa Expert Contabil. Bucuroși că
au absolvit cu bine cursul și au primit certificate, tinerii
beneficiari ai programului Angajare Asistată, implementat de
MOTIVAȚIE, Mariana și Pavel, au împărtășit cu noi impresiile
lor în urma cursului.
Mariana: „Mă simt împlinită că am avut oportunitatea de a
absolvi acest curs. Profesorii au fost foarte bravo, au trezit în
mine optimismul și încrederea că voi reuși și chiar ambiția că
pe viitor voi putea să-mi dezvolt propria afacere. Mă bucur că
am studiat de acasă, oportunitatea care mi-a permis să fiu
alături de copil. Mulțumesc din suflet profesorilor care au
depus mult suflet și dăruire în cursul pe care l-au predat! Îmi
doresc foarte mult să activez în domeniul contabilității”.
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Pavel: „Activez într-un proiect legat de persoane din familii social-vulnerabile. Datorită
cunoștințelor acumulate la curs, din septembrie voi fi angajat oficial în calitate de contabil și
responsabil de proiecte. Mulțumim organizatorilor cursului pentru toate informațiile utile!”.

LEGEA 2%
MOTIVAȚIE a creat un loc de muncă la Chișinău grație Legii 2%
În 2020, prin intermediul Legii 2%, către MOTIVAȚIE a fost direcționată suma de 16.088 lei.
Banii au fost folosiți pentru îmbunătățirea calității vieții a unui tânăr cu dizabilități din raionul
Criuleni, care a fost ajutat de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova să-și dezvolte propria
mini-afacere. Acest fapt i-a permis lui Olimp achiziționarea mobilierului și echipamentului
necesar pentru inițierea mini-afacerii. Din banii câștigați el își asigură consumabilele pentru
serviciul de xerox, chiria în Chișinău, unde s-a mutat cu traiul și cheltuielile pentru viața de zi
cu zi.
Amintim că 3 tineri cu dizabilități, care au beneficiat de cursul Contabilitate și 1C, organizat
de „IMI-NOVA” au fost sprijiniți financiar din resursele direcționate către Asociația
„MOTIVAȚIE” din Moldova în 2019 prin intermediul mecanismului 2% din impozitul pe
venit. Mulțumim tuturor celor care au avut încredere și ne-au susținut prin direcționarea a 2%
din impozitul pe venit către MOTIVAȚIE.
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APARIȚII MEDIA 2020
Pentru anul 2020 activitatea MOTIVAȚIE a fost reflectată în cel puțin 114 apariții
media (participări TV, emisiuni, reportaje, presă scrisă).
În 2020, subiectul accesibilității s-a regăsit în 70 de apariții media pentru anul 2020.
În acest link găsiți toate publicațiile despre MOTIVAȚIE apărute în presă în ultimii
ani.
MOTIVAȚIE și-a dezvoltat o imagine transparentă și pozitivă pe parcursul anilor în rândul
donatorilor străini, cât și a grupului țintă. Acest rezultat se datorează promovării active a
acțiunilor, rezultatelor atinse de echipa MOTIVAȚIE cu suportul donatorilor externi.
La începutul anului 2020 presa a fost sensibilizată privind
limbajul corect în domeniul dizabilității. Specialista în relații
publice a elaborat materialul informativ pentru presă (în limba
română și rusă) „Cum scriem corect despre persoanele cu
dizabilități” pentru a exclude limbajul discriminatoriu din
materialele jurnalistice despre persoanele cu dizabilități.
În a doua jumătate de an presa a manifestat interes deosebit de
înalt față de subiecte ce țin de accesibilitatea spațiului public
(atât în contextul Alegerilor Prezidențiale, cât și datorită
implicării active MOTIVAȚIE, ca organizație membră a
Platformei „Chișinăul accesibil pentru toți” în cele 3 audite ale
mobilității pietonale, dar și în promovarea rezultatelor).
Considerăm că este un rezultat foarte îmbucurător pentru
societate, căci sensibilizarea opiniei publice pe domeniul
accesibilității ia tot mai mare amploare în presă. În timp, acest fapt va duce la schimbări și mai
vizibile.
Pentru a veni în suportul părinților,
MOTIVAȚIE a realizat un sondaj de opinie în
rândul persoanelor cu dizabilități, dar și a
părinților, pentru a afla ce cred ei despre faptul
cum părinții ar trebui să le explice copiilor
despre dizabilitate și să vină cu recomandări
bazate pe propria experiență. La sondaj au
participat 39 de respondenți din Republica
Moldova, majoritatea cu vârsta cuprinsă între 26
– 35 ani. Broșura pentru părinți „Cum le
vorbim copiilor despre dizabilitate?”,
elaborată de Specialista în relații publice, a oferit explicații clare și simple părinților privind
limbajul corect și greșit despre dizabilitate, bazate pe experiența părinților și ale persoanelor cu
dizabilități din RM.
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Cu
suportul
IM
Swedish
Development Partner am reușit să
edităm un spot video cu implicarea
a două persoane cu dizabilități
angajați la o companie de telefonie
mobilă. Spotul motivațional prezintă
istoria de succes în incluziune pe
piața liberă a muncii a doi tineri,
Nicu și Iuliana, angajați cu suportul
Asociației „MOTIVAȚIE” din
Moldova. Sperăm că și alți
angajatori vor fi la fel de receptivi
să-și acomodeze locul de muncă la necesitățile persoanelor cu dizabilități.
Spotul video cu subtitrare în rusă îl găsiți AICI.
Iar spotul video cu subtitrare în limba engleză îl găsiți
AICI.
Informația înseamnă puterea!
Asociația „MOTIVAȚIE" din Moldova a elaborat
Pliantul „Accesibilitatea fără bariere”, cu acțiuni și
rezultate ale Asociației pe parcursul activității sale. Ne-am
bucurat foarte mult să împărtășim cu voi rezultatele
noastre în accesibilitate, pentru că sunteți cei care ne
susțineți și credeți cu adevărat în ceea ce facem pentru a
îmbunătăți spre bine viața persoanelor cu dizabilități.
Ne-am informat corect în perioada pandemiei

Broșura „Dizabilitatea și Covid-19”, elaborată de
MOTIVAȚIE, a avut ca scop susținerea informațională a
persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. Aceasta a
inclus informații accesibile despre ce înseamnă Coronavirus,
care sunt riscurile pandemiei și măsurile necesare de
protecție. Cum să te informezi corect, ca să nu fii prada
miturilor, cum să interacționezi cu copilul în perioada
izolării și ce organizații din RM prestează servicii sociale
gratuite pentru persoanele cu dizabilități.
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PARTENERIATE
1 – IM, 2 - WJR, 3 –FHI360, 4 – AOPD, 5 –UN WOMEN, 6 – CDPD, 7– ECO RAZENI, 8 – GIZ
MOLDOVA, 9 – CEDA, 10 – OHCHR
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PARTENERIATE
1 – PRIMĂRIA CHIȘINĂU, 2 - MSMPS, 3 – PREMIER ENERGY, 4 – ICTPD, 5 –ANOFM,
6 – CENTRUL SPERANȚA, 7 – CCSM BOTANICA, 8– ALIANȚA INFONET,
9 – CMT
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PARTENERIATE
1 – Swiss Cooperation in Moldova, 2 - CPD, 3 – Asociația Femeilor de Afaceri ,,AFA” din Bălți,
4 – CIDSR, 5 – Platforma „Chișinăul accesibil pentru Toți”, 6 – CCCT,
7 – Asociația Obștească „Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”, 8 – IMI-NOVA,
9 – CNTM, 10 – TDV, 11 – SPNPPC
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ISTORII DE SUCCES
Olimp: „După angajare, am devenit mult mai sociabil”
Se trezește dimineața la ora 6.00. La 8.00 este deja la
muncă și îi întâmpină cu zâmbet pe primii săi clienți.
Olimp prestează servicii de multiplicare prin fotocopiere
(xerox) în incinta Centrului Multifuncțional din or.
Chișinău. Cu suportul Asociației „MOTIVAȚIE” din
Moldova tânărul a dezvoltat propria mini-afacere. Din
banii câștigați el își asigură consumabilele pentru
serviciul de xerox, chiria în oraș și cheltuielile pentru
viața de zi cu zi.
Tânărul a povestit cu ce provocări s-a confruntat în
localitatea sa de baștină, din raionul Criuleni, până a trece
cu traiul în Chișinău: „Până a mă adresa la Asociația
„MOTIVAȚIE” din Moldova, am dus un mod de viață
foarte pasiv. Circulam foarte rar cu transportul public,
stăteam mai mult în sat și nu cunoșteam practic deloc
orașul. Când începea iarna, stăteam închis în casă 3-4
luni. După ce am cunoscut Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, am devenit activ”.
Olimp are 26 de ani și este utilizator de scaun rulant. El vine dintr-o zonă rurală în care transportul
public este inaccesibil pentru persoanele cu dizabilități. Ca să ajungă la Chișinău el folosea
microbuzul de rută. Tânărul s-a confruntat deseori cu reticența șoferilor, care nu doreau să ia un
pasager în scaun rulant: „La început a fost mai greu – spune Olimp – Puteam să vin în oraș prin
ploaie sau frig. Șoferii erau cu mine destul de reticenți. Acei șoferi, care mă cunoșteau, erau amabili
și de fiecare dată mă ajutau”.
Olimp a devenit beneficiar al Programului Angajare Asistată, implementat de MOTIVAȚIE, în luna
noiembrie 2019. La acel moment, deținea 9 clase absolvite și nu avea experiență de muncă. Însă,
tânărul avea o dorință arzătoare să devină mai activ și mai independent din toate punctele de vedere.
El a demonstrat multă dorință, responsabilitate și implicare.
„La început, mă gândeam să lucrez de acasă, având mai multe șanse de angajare – povestește
Olimp – Însă, am înțeles că munca de acasă nu este pentru mine, fiindcă aveam nevoie de
socializare. Nu vroiam să rămân în continuare închis între patru pereți, în fața computerului.
Credeam că dacă voi rămâne în sat nu voi avea un viitor decent. La noi în sat nu activează nici un
centru de zi pentru tineri. În Chișinău, însă, mi-am făcut foarte mulți prieteni și mă pot ușor implica
în diverse activități. Vedeam cum prietenii mei lucrează și sunt activi. Asta m-a motivat foarte mult
să-mi găsesc și eu un loc de muncă”.
Crearea și amenajarea locului de muncă pentru Olimp
„La muncă ofer servicii de xerox și printez – spune Olimp zâmbind – De fiecare dată sunt amabil cu
clienții mei și le urez o zi frumoasă. La început mă îngrijoram dacă o să mă descurc la locul de
muncă, acum însă nu-mi fac griji. Mă împac foarte bine cu colegii de muncă, cu care m-am
împrietenit chiar din prima zi. Ei îmi spun „băiatul nostru”.
Raport anual de activitate 2020

34

Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova

Când am venit la noul meu loc de muncă, rampa deja era construită, iar ușile erau suficient de
încăpătoare pentru scaunul meu rulant. Mobila a fost făcută la comandă pentru mine, ca să-mi fie
comod să-mi realizez sarcinile de muncă”.
Identificarea chiriei accesibile pentru Olimp
Olimp a fost ajutat de managerul
său de caz de la MOTIVAȚIE să-și
găsească în oraș un loc de trai
accesibil, în chirie, cu toate
condițiile necesare pentru un
utilizator
de
scaun
rulant.
Managerul de caz al tânărului
susține că societatea încă nu este
foarte deschisă față de persoanele cu
dizabilități și persistă multe
stereotipuri și prejudecăți.
Dintre
toți
proprietarii
de
aparatamente care au fost contactați
pentru a închiria un spațiu pentru
Olimp, nici unul nu a fost de acord
ca în locuința sa să trăiască un utilizator de scaun rulant, ceea ce este un lucru îngrijorător și
inacceptabil. „Deși, inițial, mi se spunea la telefon că clădirea este accesibilă, odată ce persoanele
auzeau că tânărul este utilizator de scaun rulant, ei categoric refuzau să-l ia la chirie”. Totuși,
specialista de la MOTIVAȚIE, prin cunoscuți a identificat timp de o lună un spațiu locativ, în chirie,
accesibil pentru Olimp. După care a fost testat traseul de la locul de trai până la locul de muncă,
pentru a fi siguri că Olimp va putea ajunge în fiecare zi la muncă, fără obstacole. Cu toate acestea,
lipsa străzilor și trecerilor de pietoni accesibile rămân a fi probleme primordiale nu doar pentru
Olimp, ci și pentru toate persoanele cu dizabilități. „Acum sunt mulțumit – spune Olimp – îmi gătesc
singur de mâncare, fac curat și îmi asigur toate necesitățile”.
Olimp spune că de fiecare dată a fost încurajat de MOTIVAȚIE să nu lase mâinile jos și să meargă
mai departe cu fruntea ridicată, indiferent de obstacolele întâmpinate în cale. Prin intermediul
Asociației el a beneficiat de pregătire profesională, fiind implicat la cursuri de orientare vocațională
și la cursuri online de contabilitate și 1C. De la un tânăr pasiv, Olimp s-a transformat foarte repede
într-un băiat activ, sociabil, mereu gata să-i ajute pe alții.
Deși, la moment, tânărul prestează serviciul de xerox, el dorește să acumuleze mai multă experiență
ca, în timp, să crească profesional. Visul lui cel mai mare e să aibă propria casă, să întemeieze o
familie și să obțină permis de conducere auto. Noi îi urăm mult succes lui Olimp în realizarea
aspirațiilor. Mulțumim încă odată Agenției Servicii Publice, care, în parteneriat cu MOTIVAȚIE, a
creat acest loc de muncă.
Alte istorii de succes ale persoanelor cu dizabilități, angajate cu suportul MOTIVAȚIEI, le
găsiți AICI.
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DATE DE CONTACT:

Tel./Fax: (+373) 22 661 393; Mob: (+373) 67 300 449, (+373) 67 300 450
Web: www.motivatie.md
E-mail: office@motivation-md.org

Ai nevoie de
suportul nostru?
TE AȘTEPTĂM
CU DRAG!
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CUM NE POȚI SUSȚINE:
DONEAZĂ!
DEVINO FUNDRAISER!
SPONSORIZEAZĂ PROGRAMELE NOASTRE!
Rechizite bancare:
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova
Str. Victoriei 1 A, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, MD-2046
Cod / Fiscal 1010620005209
BC “VICTORIABANK” S.A., filiala 11 or. Chișinău
cod bancar VICBMD2X883

Cont (MDL) IBAN: MD67VI222400011100574MDL
Cont (EURO) IBAN: MD68VI000222401711100574EUR
Cont (USD) IBAN: MD96VI000222400011100574USD

Direcționează 2 % din impozitul tău pe venit către MOTIVAȚIE –
Noi transformăm poveștile de viață ale persoanelor cu dizabilități
în istorii de succes!
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