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Viziunea: „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). 
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Echipa Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova 
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Vor candida la alegeri locale pentru a-și aduce aportul în comunitate 

           

Au suficientă putere de a face schimbări, pentru că deja au devenit o echipă - o comunitate de femei unite, pline 

de forțe și curaj, gata să acționeze pentru a implementa cele mai creative idei în comunitatea din care provin.  

Cele 38 de femei cu dizabilități din diferite localități din RM au luat parte în luna aprilie la modulul III al 

programului de capacitare civică și politică pentru implicarea lor pro-activă în alagerile locale din 2019.  

Le urăm succes doamnelor, care au decis să candideze pentru funcția de primară sau consilieră locală. Acestea 

beneficiază de mentorat livrat de la cei mai buni experți în domeniu, pentru a se implica în alegeri.  
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O premieră inedită pentru  Moldova  

O noutate a proiectului de abilitare a femeilor în politică este publicația „Ghidul candidatei în campania 

electorală”, reprodusă în limbajul Braille la inițiativa Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova și UN Women 

Moldova, cu finanțarea Guvernului Suediei. 

Ghidul prezintă informații care se referă la sistemul electoral al RM, strategiile unei campanii electorale, 

comunicarea cu alegătorii și mass-media, dar și drepturile și obligațiile candidaților elactorali.  

Publicația a fost realizată de Clubul Politic al Femeilor 50/50 și Gender-Centru și poate fi găsită AICI.  

 

      

https://bit.ly/2Hwxodx
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AMM a semnat Acordul 

de colaborare cu 

ANOFM 

În luna aprilie Asociaţia „MOTIVAŢIE” din 

Moldova a semnat Acordul de colaborare 

cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă (ANOFM) cu scopul de a 

promova valorile și principiile 

metodologiei Angajare Asistată, conform 

modelului EUSE, în 3 regiuni-pilot ale țării. 

În cadrul parteneriatului, vor fi organizate 

activităţi de instruire pentru specialiştii 

structurilor teritoriale ale ANOFM, pentru a susţine persoanele cu dizabilităţi care sunt în căutarea unui loc de 

muncă, activităţi de informare și sensibilizare a angajatorilor. 

Sperăm că colaborarea cu ANOFM și acţiunile comune pentru promovarea şi pilotarea metodologiei Angajare 

Asistate în 3 raioane ale țării vor duce la incluziuea socială a persoanelor cu dizabilități prin integrarea lor pe 

piaţa liberă a muncii. 
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Angajarea Asistată a ajuns și la Criuleni 

Pentru a dezvolta competențele 
de asistență în angajare a 
persoanelor cu dizabilități la 
specialiștii din ONG-uri și 
subdiviziunile teritoriale ale 
ANOFM, Asociația „MOTIVAȚIE” 
din Moldova a livrat un curs de 
instruire, cu durata de 4 zile, 
axat pe ,,Proceduri și 
instrumente în procesul de lucru 
cu persoanele cu dizabilități”.  
 
Echipa AMM a împărtăşit bunele 
sale practici şi experienţe în 
domeniul angajării asistate a 
persoanelor cu dizabilități, iar 
participanții la instruirii au avut 

ocazia de a testa instrumentele de lucru utilizate în angajarea asistată. 
 
Sperăm că acest curs va fi un început bun pentru inițierea dialogului între ONG-urile locale și reprezentanții 
instituţiilor statului în vederea promovării angajării persoanelor cu dizabilități. 
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În 2019 (01 aprilie – 30 

iunie), AMM a oferit 

suport în angajare 

pentru 10 persoane cu 

dizabilități (2 femei și 8 

bărbați) din Republica 

Moldova 

 
Masa rotundă – un prilej pentru dialog 

între actorii de nivel local 
 
În luna iunie la Criuleni a fost organizată o masă rotundă pentru 
actorii-cheie în procesul de angajare a persoanelor cu dizabilități, cu 
scopul de sensibilizare a reprezentanților autorităților publice locale, 
agenților economici cu privire la angajarea în câmpul muncii a 
persoanelor cu dizabilități.  
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Persoanele cu dizabilități au evaluat secțiile de votare din 6 

regiuni ale țării 

Accesibilitatea spațiului public nu este un moft, ci o condiție 

indispensabilă în calea incluziunii sociale a unui grup 

considerabil de persoane. Pentru a evalua nivelul accesibilității 

secțiilor de votare și a contribui la realizarea politicilor inclusive 

în acest domeniu, mai multe organizații, dar și grupuri de 

inițiativă (formate din persoane cu și fără dizabilități) s-au 

implicat activ 

în evaluarea 

secțiilor de 

votare din 6 

regiuni ale 

țării.  

 

Echipa de monitori din partea Asociației „MOTIVAȚIE” din 

Moldova a evaluat 127 secții de votare din mun. Chișinău și 

suburbii. Toate datele colectate de la toți monitorii la nivel 

local vor fi incluse pe Harta Accesibilității, dezvoltată de 

„MOTIVAȚIE”  http://motivatie.md/harta-accesibilitate/. 

http://motivatie.md/harta-accesibilitate/

