01 OCTOMBRIE – 31 DECEMBRIE 2020

NEWSLETTER NR. 4

MESAJ DE REVELION:
„Dragi prieteni și parteneri,
Vă adresăm cele mai sincere felicitări cu
ocazia frumoaselor sărbători de iarnă.
Prosperitatea, bucuria, înţelepciunea şi

„ Nimic pentru noi fără noi! "

generozitatea să vă fie călăuză în 2021!
Vă dorim ca anul care vine să vă aducă multă
sănătate şi fericire, realizări fructuoase în
muncă şi creaţie, noi împliniri şi speranţe
încununate de noroc!
La Mulţi Ani!”

Cu respect,
Ludmila IACHIM, Directoare Executivă

Mai puternice.
Mai unite.
Cu noi aspirații
pentru viitor.

Prin intermediul acestui program,

Femeile, participante ale

42 femei cu dizabilități și 28 mame

programului, au menționat că

ale copiilor cu dizabilități au

sesiunile au fost pentru ele un mijloc

beneficiat timp de două luni de

bun de înțelegere a propriilor stări

psihoterapie individuală și de grup.

sufletești, dar și niște discuții de
suflet, care le-au apropiat și le-au
ajutat să devină mai puternice și mai
unite.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a
prelungit „Programul de asistență
psihologică la distanță pentru
femeile cu dizabilități și mame ale
copiilor cu dizabilități în timpul
pandemiei COVID-19”.

Programul este implementat de
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova,
în parteneriat cu Entitatea Națiunilor
Unite pentru Egalitatea de Gen și
Abilitarea Femeilor (UN Women) și
finanțat de Suedia.

Robert Hensel: „Din cuvântul dizabilitate mă
caracterizează ultimele 9 litere: ABILITATE"

Sensibilizăm reprezentații APL-urilor din
mun. Bălți privind angajarea persoanelor cu
dizabilități
Experții Asociației au remarcat că
subvenționarea facilitează nu doar
angajarea dar și menținerea locului de
muncă pentru persoanele din grupul
dat. Specialiștii AMM au evidențiat
importanța legiferării cadrului legal și
normativ cu referire la angajarea
La data de 7 octombrie curent Asociația
,,MOTIVAȚIE” din Moldova a organizat
masa rotundă „Sensibilizarea
reprezentanților Administrației Publice
Locale, angajatorilor, specialiștilor din
domeniu privind dreptul la muncă al
persoanelor cu dizabilități”.

asistată a persoanelor cu dizabilități. La
finalul evenimentului, participanții au
fost sensibilizați prin istoria unui tânăr
cu dizabilități, care cu suportul
„MOTIVAȚIEI” a fost angajat în cadrul
unei companii mari din capitală și unde
muncește cu succes deja de 2 ani.

AMM 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 RM 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

Participanții la masa rotundă și-au

persoanelor cu dizabilități prin

împărtășit experiența privind aplicarea la

prezentarea experienței pozitive ale

subvenții pentru crearea și adaptarea

programelor de angajare implementate

locului de muncă pentru persoanele cu

pe teritoriul Republicii Moldova. La

dizabilități.

instruire au participat atât angajatorii,
cât și reprezentanții Agenției de ocupare

Împărtășirea practicilor pozitive

a forței de muncă din Cernăuți, Ucraina.

O nouă vizită de
monitorizare a
accesibilității la Școala
Profesională nr. 7 din
Chișinău

Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți și sediul
Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare
au devenit mai accesibile
Salutăm deschiderea și receptivitatea

CPD a finisat lucrările de reparație,

din partea administrației Colegiului de

planificate pentru acest an.

Industrie Ușoară din Bălți, care a ținut

În procesul demarării lucrărilor,

cont de toate recomandările pentru

reprezentanții CPD au apelat la

îmbunătăţirea accesibilităţii pentru

expertiza Asociației „MOTIVAȚIE”

persoanele cu dizabilități din partea

din Moldova în domeniul

Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova,

La data de 05 noiembrie 2020, specialiștii
Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova au

accesibilității, pentru a-și face oficiul

urmare, instituția este accesibilă pentru

cât mai prietenos și mai accesibil

persoanele cu dizabilități. Sperăm că și

pentru toate persoanele. În urma

alte instituții de învățământ de la noi

vizitei de evaluarea a accesibilității

din țară vor urma exemplul Colegiului

sediului CPD și a recomandărilor

de Industrie Ușoară din Bălți.

AMM, CPD asigură condiții de
accesibilitate pentru grupurile vizate.

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 AMM, făcute la vizita
anterioară. Amintim că prima vizită de
evaluare a accesibilității la Școala
Profesională nr. 7 din Chișinău a
specialiștilor Asociației „MOTIVAȚIE” din
Moldova a avut loc în noiembrie 2019.

Accesibilitate pentru fiecare

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova
a participat la Auditul mobilității pietonale
din sectoarele Centru, Ciocana și Botanica

În luna noiembrie 2020 organizațiile
membre ale Platformei civice
„Chișinăul accesibil pentru Toți” au
lansat o inițiativă privind stoparea
instalării semisferelor de beton

În luna octombrie 2020 echipa

(bolarzi) pe căile pietonale

Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova

din mun. Chișinău, care nu sunt

a participat la Auditul mobilității

conforme normativelor în vigoare.

pietonale din 3 sectoare ale
capitalei. Membrii Platformei

Apelul public este deschis pentru

„Chișinăul accesibil pentru Toți” și-au

subsemnare și de către alte OSC-uri

propus să atragă atenția

din Republica Moldova, care vor dori

administrației capitalei asupra
importanței luării în considerare a

Ludmila Iachim, directoare executivă,

necesităților de mobilitate pietonală

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova:

a tuturor persoanelor, atunci când

„Vrem să arătăm autorităților cât de

sunt proiectate și realizate lucrări de

importantă este accesibilitatea pentru

renovare a unor spații publice.

persoanele cu dizabilități, pentru

Auditul mobilității pietonale a avut

persoanele care fac parte din grupul cu

loc în parcul Catedralei, pe aleea de

mobilitate redusă. Ne propunem să

pe bd. Mircea cel Bătrân și în

evaluăm 15 puncte prioritare pentru a

intersecția de pe bulevardele Dacia,

veni cu recomandări concrete în

Traian și Decebal.

atenția reprezentanților Primăriei.”

să susțină cauza Platformei.
Detalii găsiți în linkul de mai jos:

http://aopd.md/apel-public-privindeliminarea-semisferelor-de-beton-depe-caile-pietonale-si-asigurareaaccesibilitatii-pasajelor-subterane-dinmun-chisinau/?
fbclid=IwAR3CFxQA9BuamJQggDgLK2
Vu0mBJJ0ps9dRTdzz3sD806nEyQuJBI
GQ0YYw

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
sensibilizare liceenilor din clasele a 9-a
și a 10-a în domeniul dizabilității. Prin

Aspirația fiecărui
tânăr contează!

exemplele proprii și istorii de

În luna decembrie, echipa Asociației

succes, specialiștii AMM i-au motivat pe

„MOTIVAȚIE” din Moldova a avut

liceeni să aibă o abordare de la egal

plăcerea să participe în format

la egal față de persoanele cu dizabilități.

online o activitate de sensibilizare și
motivare pentru tinerii cu dizabilități
din Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă”
din or. Ialoveni. Specialiștii AMM i-au
motivat să-și urmeze aspirațiile
propuse pentru viitor.

Sensibilizarea liceenilor

Echipa AMM
și-a îmbunătățit
competențele de formatori
În perioada 31 octombrie – 19 noiembrie

La data de 24 noiembrie 2020 echipa

2020, echipa „MOTIVAȚIE" a urmat

Asociației a împărtășit cu expertul în

cursul de „Formare de Formatori”,

formare de formatori, domnul Nicu Crețu,

ghidat de experții Gheorghe Timoftică,

provocările pe care le-a întâmpinat în

Elena Nicolaev, Nicu Crețu.

calitate de formator în sesiunile de
instruire online și offline.

Echipa AMM a fost implicată în cursul
de instruire într-o manieră interactivă și

Mulțumim mult formatorilor pentru

participativă pentru a-și îmbunătăți

experiența valoroasă, transmisă nouă pe

competențele și abilitățile de formatori.

parcursul sesiunilor și pentru toate
soluțiile inovative și participative primite.
Ne revedem la sesiunea de follow-up!

Ne-am informat în
sănătatea
mintală
În scopul capacitării echipei
programului ,,Îmbunătățirea calității
vieții persoanelor cu dizabilități prin
abilitare economică” de a lucra cu
persoane cu dizabilitate mintală și
psihosocială în cadrul programului
Angajare Asistată, dezvoltat de
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova,
în luna octombrie 2020 echipa a
beneficiat de un curs de instruire în
„Sănătate mintală”.

Activități pentru echipa Asociației

Vasile Chiperi: „Drumul meu
spre vis a durat 3 ani”

Istoria Dorinei
Dorina este o tânără din raionul Criuleni
cu o dizabilitate somatică din copilărie.

Dl. Vasile Chiperi provine dintr-o familie

„Acum pot singur să-mi prelucrez

Ea mereu a visat să devină independentă

de tractoriști, în care dragostea pentru

grădina și îi pot ajuta pe

și să aibă un venit stabil, care să-i permită

această frumoasă meserie a fost

consăteni – spune mulțumit dl Vasile

să-și asigure un trai decent. Până a se

transmisă din generație în generație.

Chiperi – Acest mini-tractor va aduce

adresa după suport la Asociația

Pasiunea pentru tractor tatăl său a

un venit suplimentar familiei mele,

„MOTIVAȚIE” din Moldova, Dorina, cusător

moștenit-o de la bunelul, iar dl. Vasile

pentru care fapt îi mulțumesc mult

de specialitate, s-a confruntat la angajare

deja de la tatăl său. Timp de 3 ani

Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova și

cu numeroase provocări. Însă, datorită

bărbatul s-a adresat la numeroase

tuturor celor care au contribuit la

sârguiței, efortului depus și

instituții pentru a fi ajutat să

realizarea visului meu”.

responsabilității de care a dat dovadă, din

achiziționeze un mini-tractor. Asociația

august 2020 Dorina a fost angajată cu

„MOTIVAȚIE” din Moldova l-a ajutat pe

Detalii: https://motivatie.md/index.php?

suportul asociației în calitate de

dl. Chiperi să-și împlinească marele vis,

pag=news&id=1060&rid=1581&l=ro

ambalator manual în secția de producere

facilitându-i procesul de achiziție a

a unei companii.

tractorului prin intermediul Asociației
„Copiii moldoveni” din Elveția.

Detalii: https://motivatie.md/index.php?
pag=news&id=1086&rid=1568&l=ro

Istorii care inspiră

