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Rezultatele evaluării a 612 secții de votare din RM
au fost introduse pe Harta Accesibilității
La data de 14 august 2019 Comisia
Electorală

Centrală

și

PNUD

Moldova au prezentat rezultatele
auditului

privind

accesibilitatea

secțiilor de votare, eveniment care a
dat startul campaniei „Acces egal
pentru toți în secțiile de votare”.
Astfel, din cele 612 secții de votare
evaluate, 432 sunt inaccesibile, 174
– parțial accesibile și doar 6 –
accesibile.
Echipa de monitori din partea Asociației “MOTIVAȚIE” din Moldova a evaluat 127 secții de votare din mun.
Chișinău și suburbii. Toate datele colectate la nivel local au fost incluse pe Harta Accesibilității, dezvoltată de
„MOTIVAȚIE”.
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„MOTIVAȚIE” a evaluat accesibilitatea clădirii CEC-ului
La data de 12 septembrie 2019 experții Asociației „MOTIVAȚIE”
din Moldova și Alianței INFONET au evaluat accesibilitatea
clădirii Comisiei Electorale Centrale (CEC-ul) Chișinău.
Printre recomandările experților a figurat necesitatea înlăturării
pragurilor din interiorul clădiri, dar și importanța existenței
unei camere sanitare accesibile pentru persoanele cu dizabilități,
care la moment lipsește în clădirea CEC-ului.
Experții evaluatori au salutat deschiderea Comisiei Electorale
Centrale pentru realizarea evaluării spațiului său și au elaborat
un raport detaliat al auditului clădirii CEC-ului.
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AMM a evaluat accesibilitatea clădirii Colegiului de
Industrie Ușoară din or. Bălți
Reprezentanții Asociației ”MOTIVAȚIE”
din Moldova (AMM) s-au deplasat la
începutul lunii octombrie în orașul Bălți,
unde la solicitarea lui Grigore Gaitur,
Directorul Colegiului de Industrie Ușoară
din oraș, au evaluat instituția dată în
vederea accesibilizării pentru persoanele
cu dizabilități.
Specialiștii AMM au prezentat către
conducerea instituției un raport în care
au prezentat soluții de îmbunătățire a
accesibilității pentru ca toți tinerii cu
dizabilități, care vor alege să-și continue
studiile la acest colegiu, să nu întâlnească careva dificultăți arhitecturale.
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AMM a prezentat la Lvov rezultatele privind promovarea
accesibilității
La sfârșitul lunii septembrie 2019, un
grup de activiști din Ucraina, Moldova,
Polonia, Letonia, Portugalia și Georgia și-a
dat întâlnire în or. Lvov, Ucraina, în cadrul
unui

eveniment

public.

Participanții

proiectului au fost persoane cu și fără
dizabilități,

care

și-au

împărtășit

experiența privind nivelul de dezvoltare a
turismului rural din țara sa.
La eveniment au fost prezentate exemple de acomodare rezonabilă (accesibilitatea fizică și cea informațională),
au fost sparte mituri privind accesibilitatea și a fost prezentată Harta Accesibilității a Asociației "MOTIVAȚIE"
din Moldova, ca instrument de incluziune a grupurilor de persoane cu mobilitate redusă, inclusiv celor cu
dizabilități.
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Simularea alegerilor incluzive la Vadul lui Vodă
La data de 12 octombrie 2019, Alianța INFONET, în
parteneriat cu Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, au
organizat la Primăria or. Vadul lui Vodă o activitate de
simulare a alegerilor incluzive.
Scopul exercițiului l-a constituit concentrarea într-un singur
atelier de lucru a unui grup de funcționari electorali, experți și
persoane cu dizabilități pentru a le prezenta tehnicile
și instrumentele prin care alegătorii cu necesități
speciale își pot exercita dreptul la vot. În așa mod,
funcționarii prezenți la eveniment, au avut ocazia să
învețe în ce mod poate fi utilizat Sistemul Televizat cu
Circuit Închis și plicul-trafaret, iar persoanele cu
dizabilități au învățat, la rândul său, modul de
funcționare a unui BESV.
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Femeile cu dizabilități au beneficiat de mentorat pentru
implicarea Pro-Activă în Alegerile Locale din 2019
de la cei mai buni experți
Grupul de femei cu dizabilități din diverse regiuni
ale țării, ce s-au decis să candideze în campania
electorală din octombrie 2019, au participat la un
program de mentorat.
Din numărul total de 38 de femei, susținute de
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova în cadrul
“Cursului de capacitare civică și politică pentru
implicarea pro-activă în alegerile locale din 2019”,
15 % dintre acestea s-au înscris în cursa electorală
pentru Alegerile Locale din 2019, pentru a obține
funcția de primară, consilieră locală sau raională.
În rezultatul primului scrutin în cadrul Alegerilor Locale 2019, 6 femei cu dizabilități au obținut funcția de
consilieră locală.
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La conferința internațională de la Istanbul „MOTIVAȚIE” a
vorbit despre sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor
cu dizabilități din RM
În perioada 08 – 11 septembrie, directoarea executivă a
Asociației “MOTIVAȚIE” din Moldova, Ludmila Iachim, a
participat în cadrul delegației din Republica Moldova la
Conferința internațională "Leaving no-one behind:
Ensuring rights and choices for women and young
people with disabilities", care s-a desfășurat la Istanbul,
Turcia.
În cadrul evenimentului s-a pus accent pe bunele
practici și soluții, naționale cât și internaționale, în
vederea depășirii barierelor legate de accesarea
serviciilor cu privire la drepturile la sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor cu dizabilități.
Participanții din mai multe țări au prezentat practicile pozitive în rândul femeilor cu dizabilități care au format
familie, au născut copii și duc o viață fără prejudecăți.
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Drepturile femeilor cu dizabilități din Moldova reflectate
fără TABU
La Conferința Națională „Let's Talk” au fost împărtășite
istoriile
ale

motivaționale

speakerilor

din

diverse domenii, care au
vorbit despre drepturile
și

sănătatea

reproductivă, fără tabu.

Printre vorbitori a fost și Ludmila Iachim, Directoarea Executivă la Asociația
"MOTIVAȚIE" din Moldova, care prin discursul său a motivat, a inspirat și a
spart mai multe stereotipuri sociale legate de drepturile femeilor cu
dizabilități din Moldova la sănătatea reproductivă. Ludmila a vorbit despre
provocările, soluțiile, dar și istoriile de succes ale femeilor cu necesități
speciale din Republica Moldova.
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Tineri din 6 state au participat la crearea jocurilor incluzive
În perioada 02 - 09 august, la Narva (Estonia) s-a desfășurat
schimbul de experiență “Games with meaning” pentru tineri din
șase state. Proiectul a implicat persoane cu și fără dizabilități, care
s-au implicat activ la crearea jocurilor incluzive pentru toate
categoriile de persoane.
Victoria Boțan, specialistă comunicare și relații publice la
Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova și-a prezentat organizația la
târgul ONG-urilor
din cadrul evenimentului din Estonia și a moderat o sesiune
privind fricile și stereotipurile societății legate de persoanele cu
dizabilități.
Participanții din Moldova ai schimbului de experiență “Games
with meaning” și-au împărtășit experiența cu tinerii din Centrul
Municipal de Tineret Chișinău.
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Vizită de studiu în Gdynea: diseminarea experienței AMM în
Polonia
În cadrul Vizitei de studiu în Gdynea, care s-a desfășurat
în Polonia în perioada 29 septembrie - 10 octombrie
2019,

au

fost

"MOTIVAȚIE"

din

prezentate
Moldova

rezultatele

Asociației

(AMM)

angajarea

în

persoanelor cu dizabilități prin intermediul programului
Angajare Asistată. Participanții au făcut cunoștință cu
istoriile de succes ale tinerilor angajați cu suportul AMM,
cu

Harta

Accesibilit
ății, dar și
măsurile luate de specialiștii AMM pentru a sensibiliza și susține
angajatorii din RM.
Participanții proiectului Study Visits in Gdynea sunt tineri activiști
din Moldova, Belarus și Ucraina.
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„MOTIVAȚIE” a prezentat în Germania bunele sale practici
în angajarea persoanelor cu dizabilități
La sfârșitul lunii septembrie 2019 reprezentanții Asociației
„MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) au participat la cursul de
formare continuă cu genericul “Inclusive employment of
people

with

disabilities

in

Germany”

și

Conferința

internațională “DISEMEX + East – Strengthening Inclusion
Together”, desfășurate în or. Dusseldorf, Germania.
Specialiștii AMM au prezentat rezultatele și provocările
privind încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu
dizabilități prin intermediul Programului de Angajare
Asistată, informând participanții la eveniment despre prevederile legale naționale și măsurile de promovare a
ocupării forței de muncă în rândul șomerilor care necesită suport suplimentar pe piața muncii.
Participarea în cadrul proiectului “DISEMEX + East” și vizita în Germania a facilitat crearea unei platforme de
comunicare dintre statele CSI participante în scopul unei colaborări ulterioare.
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Angajatorii din Cahul au învățat cum pot să depășească
barierele în angajarea persoanelor cu dizabilități
La data de 26 septembrie 2019, în or. Cahul s-a desfășurat un seminar de
sensibilizare a reprezentanților Administrației Publice Locale și angajatorilor
privind dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități. Participanții au avut
ocazia să se informaze cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilități
conform modelului Angajare Asistată, dezvoltat de AMM. Evenimentul a fost
organizat de AO „Azi” din Cahul în parteneriat cu Asociația “MOTIVAȚIE” din
Moldova (AMM).
În timpul seminarului specialiștii Asociației au identificat
principalele provocări pe care le întâmpină angajatorii din
regiune în procesul de încadrare în câmpul muncii a
persoanelor cu dizabilități, ulterior înaintând soluții și
recomandări concrete, bazate pe bunele practici ale
Programului Angajare Asistată, implementat cu succes în
ultimii 6 ani de AMM.
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În 2019 (01 iulie – 31
octombrie), AMM a oferit
suport în angajare pentru
13 persoane cu dizabilități
(8 femei și 5 bărbați) din
Republica Moldova

„MOTIVAȚIE” a sensibilizat angajatorii din Criuleni
La data de 31 octombrie 2019, în or.
Criuleni, s-a desfășurat seminarul
“Sensibilizarea
Administrației
angajatorilor,
domeniu
angajarea

reprezentanților
Publice

Locale,

specialiștilor

privind

drepturile

persoanelor

din
și
cu

dizabilități prin modelul Angajare
Asistată”.
Evenimentul a fost organizat de
Asociația ,,MOTIVAȚIE” din Moldova în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități
prin abilitare economică” susținut financiar de către IM Swedish Development Partner. Parteneri implicați –
Direcția de Asistență Socială Criuleni, Consiliul Raional, AO ,,Femeia Copilul - Protecție și Sprijin”, Agenția Națională
de Ocupare a Forței de Muncă, Direcția de Ocupare a Forței de Muncă – Criuleni.
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Abilităm economic persoanele cu dizabilități
Echipa Asociației "MOTIVAȚIE" din Moldova,
ghidată de experta Violeta Frimu, a avut câteva
ședințe de lucru participative, în cadrul cărora a
lucrat la dezvoltarea domeniului Abilitarea
Economică a persoanelor cu dizabilități pentru
perioada 2019 - 2022.
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Ne-am informat în domeniul securității și sănătății
la locul de muncă
Reprezentantul Serviciului Extern
de Protecție și Prevenire, Expert
Securitatea și Sănătatea în Muncă,
Dl Ion

Darii,

instruire
pentru

a

desfășurat

o

introductiv-generală
echipa

„MOTIVAȚIE”

din

Asociației
Moldova

în

domeniul securității și sănătății la
locul de muncă.
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