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Cum îmbunătățim
calitatea vieții
persoanelor cu
dizabilități din
Republica Moldova?
1. Programul Angajare Asistată – Oferim suport individual
de calitate persoanelor cu dizabilități în căutarea unui loc
de muncă prin programul ,,Angajare Asistată” inițiat de
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM);
2. Accesibilitatea un drept
fundamental – Monitorizăm
și promovăm asigurarea accesibilității la infrastructura socială
pentru persoanele cu dizabilități și alte grupuri cu mobilitate
redusă. Responsabilizarea autorităților în acest sens;

3. Antreprenoriatul Social – Suntem un promotor activ al
Antreprenoriatului Social din țara noastră și am contribuit
esențial la elaborarea Proiectului de lege ce reglementează
acest domeniu. Un rezultat care a fost remarcat la finele
anului 2017 a fost aprobarea proiectului de Lege
Antreprenoriat Social (2 noiembrie 2017);
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4. Advocacy – Prin acțiuni de sensibilizare, proteste
organizate în parteneriat cu Centrul de Asistență
Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, AMM a
promovat accesul liber la justiție pentru toți cetățenii
țării. La sfârșitul lui 2016 a fost accesibilizată Pretura
sectorului Centru din capitală, în care au fost
organizate două ședințe de judecată dintre Primăria
Chișinău și membrii AMM. În 2017 au fost create condiții de acces la Curtea de Apel
Chișinău, iar Consiliul Superior al Magistraturii a emis un ordin prin care toate ședințele de
judecată cu participarea persoanelor cu dizabilități să fie accesibile.

5. Abilitarea grupurilor de inițiativă – 7 grupuri de inițiativă au elaborat 7 Planuri locale de
Advocacy, în rezultatul instruirii din partea AMM.
Astfel, ele au dezvoltat și au implementat Planuri
locale de advocacy în regiunile: Chișinău, Hîncești,
Edineț, Cahul, Șoldănești, Căușeni și Sângerei. Aceste
grupuri cooperează cu autoritățile locale în vederea
soluționării problemelor existente în comunitate și
monitorizează acțiunile APL-urilor.
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Activitățile Asociației “MOTIVAȚIE” din
Moldova în 2018:
Proiectul «Равные возможности для трудоустройства ЛОВ на
левом берегу Днестра»
În perioada 02 aprilie – 15 iulie 2018
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) a
implementat
proiectul
«Равные
возможности для трудоустройства ЛОВ на
левом берегу Днестра», care prevede
dezvoltarea serviciului de Angajare Asistată în
stânga Nistrului. În cadrul proiectului au fost
organizate o serie de training-uri bazate pe
etapele procesului de Angajare Asistată, au fost elaborate instrumente care ar facilita
angajarea persoanelor cu dizabilități din stânga Nistrului, a fost oferită asistență și suport în
inițierea procesului de Angajare Asistată pe malul stâng al Nistrului. Detalii găsiți aici.

Opt tineri cu dizabilități și-au transformat pasiunea intr-o afacere
În perioada 16 – 27 iulie 2018 în incinta Centrului
Internațional de Training și Dezvoltare
Profesională din mun. Chișinău (CITDP) s-a
desfășurat trainingul “Transformă pasiunea într-o
afacere” dedicat tinerilor cu dizabilități, care vor
să-și dezvolte propria afacere. În timpul
trainingului, participanții s-au consultat direct cu
experții în domeniul afacerilor pentru a-și
dezvolta propriile idei de business. Mai multe
despre ideile tinerilor găsiți aici.

Lansarea “Ghidului Alegătorilor”
În preajma alegerilor locale noi din mai 2018, AMM în parteneriat cu
experții Centrului de zi “Speranța” din Chișinău și Alianța „INFONET”, a
lansat „Ghidului Alegătorilor” în versiunea ușor de citit și ușor de înțeles,
dedicat persoanelor cu dizabilitate de intelectuale și dificultăți de învățare
din Republica Moldova. Acesta include imagini și text simplificat, care
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explică ce sunt alegerile, cum se realizează procedura de vot. Ghidul vedeți aici.
__________________________________________________________________________

Conferința Internațională “Zero
Project” din Austria
În februarie 2018 reprezentanții AMM au participat
la Conferința “Zero Project” din Viena, Austria la
tema Accesibilității. La conferință a fost prezentată
toată gama de tehnici și instrumente inovative, care
pot ajuta persoanele cu dizabilități să obțină acces la
locații și servicii necesare pentru a duce un mod de
viață activ și independent.

“Știu cum să votez corect!”
În baza “Ghidului Alegătorilor” în versiunea ușor de
citit și ușor de înțeles, tinerii din Grupul de inițiativă
din Hîncești “De la drept la acțiune” au desfășurat o
serie de instruiri pentru persoane cu dizabilități de
intelect și cu dificultăți de învățare privind tipurile de
alegeri, procedura de participare a lor în procesul de
vot și chiar simularea procesului de vot, astfel încât
tinerii cu dificultăți de învățare și dizabilități intelectuale să fie pregătiți în ziua scrutinului să
testeze capacitatea statului de a le asigura drepturi egale la vot în rând cu ceilalți cetățeni ai
statului. Detalii găsiți aici.

AMM a prezentat bunele practici de
angajare a persoanelor cu dizabilități
În cadrul Conferinței Legislația Muncii, cel mai
important eveniment al anului în domeniul
Resurselor Umane, specialiștii AMM au venit cu mai
multe recomandări către managerii de resurse
umane privind procesul de recrutare și selecție a
candidaților pentru angajare, având la bază studii
de caz, exemple și soluții practice bazate pe experiența programului “Angajare Asistată”.
Detalii găsiți aici.
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AMM a ajutat organizațiile
din sectorul asociativ
să-și dezvolte idei de
Antreprenoriat Social
În 2018, AMM a organizat o serie de instruiri privind dezvoltarea Antreprenoriatului Social.
Scopul acestora a fost de a oferi ONG-urilor din Moldova cunoștințele necesare pentru
dezvoltarea ideilor de Antreprenoriat Social, ce vor permite nu doar soluționarea
problemelor de ordin social, dar și creștere durabilității financiare a ONG-urilor. Detalii găsiți
aici.

AMM – un promotor activ al Legii 2 %
Mecanismul 2% este procesul în care persoanele
fizice plătitoare de impozite direcţionează 2% din
suma impozitului pe venit obţinut în anul
precedent, către organizaţiile neguvernamentale
care acţionează în interes public şi către entitățile
religioase (deci, nu este o donație!). În 2018 AMM a
devenit beneficiar al acestei legi și în parteneriat cu mai multe ONG-uri a organizat 3
forumuri (Chișinău, Bălți și Cahul) prin intermediul cărora a informat societatea civilă, dar și
cetățenii de rând, despre beneficiile Legii 2 % și Antreprenoriatului Social. Detalii găsiți aici.

O zi în scaun rulant
Pe 23 martie 2018, echipa Academiei „Nicolae
Dumitrescu” (AND) a beneficiat de o instruire din
partea echipei Asociației “MOTIVAȚIE” din Moldova
(AMM) în domeniul dizabilității. În timpul
evenimentului, toți participanții au utilizat un scaun
rulant, chiar și persoanele cu abilități depline.
Despre experiența echipei AND aflați în articolul dat.
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Semnarea Acordului de colaborare
cu Primăria Chișinău
În urma participării active din 2017 în cadrul
acțiunilor coaliției “Chișinăul accesibil pentru
TOȚI”, AMM în parteneriat cu CAJPD a ajuns în
2018 la un acord comun cu Primăria Chișinău
pentru elaborarea Planului de Acțiuni privind
accesibilizarea spațiului public. Potrivit acestuia,
Primăria Chișinău își asumă anumite obligativități de domeniul actualizării actelor normative
de profil, intervenții pe străzi, acces facil în clădiri și instituții sociale, în vederea asigurării
accesibilității spațiului public, transportului și clădirilor publice din municipiul Chișinău
pentru persoanele care se deplasează în scaun rulant, cele cu probleme de auz, de văz,
precum și a părinților cu copii în cărucior. Detalii găsiți pe site-ul Primăriei Chișinău.

Susținem meșterițele cu dizabilități
În 2018 AMM a împlinit șapte ani de colaborare
fructuoasă cu întreprinderea Gas Natural Fenosa
în Moldova. Tradițional, în ajun de Mărțișor, în
incinta oficiului AMM s-a desfășurat o acțiune de
voluntariat, în cadrul căreia au fost împachetate
2.800 de mărțișoare, confecționate de meșterițe
cu nevoi speciale, beneficiare ale Asociației.
Anterior, a fost anunțat un concurs în acest scop și la acesta au aplicat 8 meșterițe cu
dizabilități. Datorită suportului oferit din partea Gas Natural Fenosa în Moldova, mai multe
persoane cu dizabilități au reușit să devină mai active social și au căpătat un venit
suplimentar prin lucrările confecționate manual. Detalii găsiți aici.
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Rubrica “Oameni
care inspiră”
În 2018, AMM a lansat rubrica audio
“Oameni care inspiră” cu istoriile
persoanelor cu dizabilități, care au
atins succes în diverse domenii de
activitate. În ea se poate regăsi și
istoria ta.

Am lansat spotul privind programul Angajare
Asistată
Timp de 3 luni acesta a fost mediatizat la 12 posturi TV și 19 posturi de radio cu difuzare în
Chișinău.

Fă click pe spot pentru a-l viziona.
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Ce scrie Mass-Media despre noi în
2018:
JurnalTV: Un reportaj despre angajarea persoanelor cu dizabilităţi din
Republica Moldova - între realitate şi ideal, vedeţi în
continuare.
------------------------------------------------------------------------------------Radio Chișinău: De ce resurse interne și externe este nevoie ca să facă față
acestor provocări? Povestim astăzi la Pauza de cafea cu Ludmila Iachim,
coordonatoare de proiecte în cadrul Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova
și Victoria Boțan, specialist în relații cu publicul la aceeași Asociație.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prime: "Cu adevărat, societatea noastră folosește cuvinte care sunt într-un
fel, în adresa noastră sau a persoanei, discriminatorii, pentru că atunci când
te adresezi la persoană, tu te adresezi la persoană, nu pui eticheta în față", a
adăugat managerul de proiect al Asociaţiei „MOTIVAȚIE” din
Moldova, Ludmila Iachim.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Realitatea.md: Câțiva tineri cu dizabilități au învățat cum să-și valorifice abilitățile și să se
încadreze mai ușor în câmpul muncii. În cadrul proiectului „De
la dizabilitate la abilitate”, inițiat de Asociația Obștească
„MOTIVAȚIE”, aceștia au vizitat o întreprindere cu capital străin din
Chișinău și Banca Națională a Moldovei.
------------------------------------------------------------------------------Europa Liberă: „Viața nu are limite și nu are prejudecăți” – este unul dintre motourile Ludmilei Iachim. Ludmila este una dintre cele mai vocale activiste în
domeniul apărării drepturilor omului, în calitatea sa de coordonatoare de
proiecte la asociația „MOTIVAȚIE” – ONG care e preocupat de îmbunătățirea
calității vieții persoanelor cu dizabilități.
-----------------------------------------------------------------Publika.md: Primarul general interimar al municipiului Chişinău, Silvia Radu a semnat astăzi
un Acord de colaborare cu ONG-urile care apără drepturile
persoanelor
cu
disabilităţi.
În 2017 activitatea AMM a fost reflectată în cel puțin 181 de apariții
media (participări TV, emisiuni, reportaje, presă scrisă). Fii cu ochii pe
noi! Alte detalii găsiți aici.
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Urmărește-ne pe

Social Media!
Facebook – @Motivatie

Odnoklassniki – asociatiamotivatie

Cunoaște istoriile de succes ale tinerilor cu
dizabilități angajați

Și TU poți fi angajat! Apelează-ne!!!
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