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يمكنكم أيًضا المساهمة ماليًا لتنفيذ المشروع عن طريق التبرع للحساب البنكي الخاص 
 :)Med-O-Med( بمدرسة البستنة أبي رقراق ميد-ُأو-ميد

أصدقاء الخزامى  1.000 درهم
• األفضلية للتسجيل في أنشطتنا.

• زيارة ورصد سنوي للمشروع.
• هدية وهي عبارة عن نبات تم انتاجه من طرف المتدربين.

أصدقاء السوسن  5.000 درهم
• األفضلية وخفض سعر التسجيل في أنشطتنا.

• زيارة ورصد سنوي للمشروع.
• هدية وهي عبارة عن نبات تم انتاجه من طرف المتدربين.

• تخفيض تكاليف استئجار فضاءات المدرسة.

أصدقاء اآلس نبات عطري  10.000 درهم
• تسجيل مجاني في أنشطتنا.
• زيارة ورصد سنوي للمشروع.

• هدية وهي عبارة عن نبات تم انتاجه من طرف المتدربين.
• تخفيض تكاليف استئجار الفضاءات.

• إفطار شخصين خالل شهر رمضان )في مطعم المدرسة(.

أصدقاء شجرة الرمان   أكثر من 15.000 درهم
• تسجيل مجاني في أنشطتنا.
• زيارة ورصد سنوي للمشروع.

• هدية وهي عبارة عن نبات تم انتاجه من طرف المتدربين.
• تخفيض تكاليف استئجار الفضاءات.

• إفطار شخصين خالل شهر رمضان )في مطعم المدرسة(.
• تخفيض األسعار في متجر المدرسة )10 %(.

نادي ابن العوام   أكثر من 20.000 درهم
• تسجيل مجاني في أنشطتنا.
• زيارة ورصد سنوي للمشروع.

• هدية وهي عبارة عن نبات تم انتاجه من طرف المتدربين.
• تخفيض تكاليف استئجار الفضاءات.

• إفطار شخصين خالل شهر رمضان )في مطعم المدرسة(.
• غداء لشخصين )في مطعم المدرسة(.

• تخفيض األسعار في متجر المدرسة )10 %(.
• تقديم المشورة والنصيحة بشأن حديقتك من قبل خبرائنا المدربين.
• رعاية واحد أو أكثر من المتدربين مع إمكانية رصد مسارهم التدريبي.

ُيشــكل كــرم أعضــاء نــادي أصدقــاء مدرســة البســتنة أبــي رقــراق ميد-ُأو-ميــد 
)Med-O-Med( حجــر األســاس فــي مهمتنــا لدعــم المتدربيــن.

وتقديرًا لتبرعكم، تستطي�ع المدرسة تقديم امتيازات العضوية.

تــرد المبالــغ المختلفــة للتبرعــات الســنوية أدنــاه، وفقا لألنــواع النباتيــة المختلفة 
الخاصــة بالزراعــة األندلســية. وتوجــد كل مــن هــذه األنــواع فــي حديقة المدرســة.

وبفضل دعمكم وأي تبرع سنوي تقدمونه، يمكنكم االستفادة من المزايا التالية:

• األفضلية للتسجيل في أنشطتنا.

• زيارة المدرسة ورصد المشروع سنويا.ً

إن المدرســة تطمــح إلــى بــذل كل جهــد ممكــن لتحقيــق اســتقاللها المالــي تدريجيــًا 
مــن خــالل أنشــطتها المــدرة للدخــل، والتــي ســتظهر مــع تقــدم المشــروع. لكــن فــي 
الوقــت الحالــي، نعتمــد علــى اإلعانــات والتبرعــات. لــذا، ُيعــد دعمكــم أمــًرا ضروريــًا 

الســتدامة المشــروع.

دعمكــم يعنــي أنكــم تتقاســمون قيمنــا وأهدافنــا، وأنكــم ملتزمــون بتحســين التكوين 
واالندمــاج االجتماعــي والمهنــي للشــباب المعرضيــن لخطــر اإلقصــاء االجتماعــي 

والحرمــان مــن التنميــة المســتدامة.

مدرســة  أصدقــاء  لنــادي  الســنوي  العضويــة  برنامــج  إلــى  لالنضمــام  ندعوكــم 
تســاهمون  ذلــك، ســوف  خــالل  البســتنة ميد-ُأو-ميــد )Med-O-Med(. فمــن 
بشــكل كبيــر فــي مســتقبل زاهــر للحدائــق والمســاحات الخضــراء فــي مدينتــي الربــاط 
وســال. وستســاعدون أيًضــا فــي جعــل المســاحة المتدهــورة واحــة طبيعيــة وثقافيــة 

ــا. ــم التقاســم والعيــش مًع مخصصــة لقي

دعمكم

نادي أصدقاء
Med-O-Med مدرسة البستنة أبي رقراق ميد-ٔاو-ميد

مع تعاون

نادي األصدقاء
مدرســة البســتنة أبــي رقــراق ميد-ُأو-ميــد )Med-O-Med( هــي مشــروع تكويــن 
مؤسســة الثقافــة  ُبعــد اجتماعــي وثقافــي وبيئــي، صمــم مــن قبــل  مهنــي ذو 
 .)AAVB( بشــراكة مــع وكالــة تهيئــة ضفتــي أبــي رقــراق )FUNCI( اإلســالمية
وي�هــدف هــذا المشــروع إلــى تعزيــز قــدرات الشــابات والشــبان المهدديــن باإلقصــاء 
االجتماعــي عــن طريــق تزويدهــم بالمهــارات الالزمــة ليصبحــوا بســتانيين قادريــن 

علــى إنشــاء مســاحات خضــراء وصيانتهــا وفقــا لقواعــد هــذا التخصــص.

وُيعــد التكويــن التأهيلــي مجانيــًا بالنســبة لجميــ�ع المتدربيــن الذيــن يســتفيدون أيًضــا 
مــن دعــم للنقــل والوجبــات.

وتطمــح المدرســة أيًضــا أن تكــون، إلــى جانــب مركــز التكويــن بالتــدرج )CFA(، فضــاء 
للتعليــم والتوعيــة بقضايــا البيئــة ، باإلضافــة إلــى الترفيــه والثقافــة المرتبطــة بالتــراث 
الطبيعــي والثقافــي للبحــر األبيــض المتوســط، وذلــك وفــق منظــور يســعى إلــى 

االســتدامة البيئيــة واالقتصاديــة.

وفــي هــذا اإلطــار، تســاهم المدرســة علــى المســتوى المحلي، بشــكل مباشــر أو غير 
مباشــر، فــي تحقيــق العديــد مــن األهــداف المحــددة فــي برنامــج األمــم المتحــدة 

للتنميــة المســتدامة لعــام 2030.

تقــع المدرســة فــي المنطقــة المجــاورة لمكــب النفايــات القديــم فــي الولجــة بســال، 
والــذي يعتبــر أول مكــب نفايــات فــي المغــرب أعيــد تأهيلــه وفًقــا للمعاييــر الدوليــة، 

ممــا يجعــل المشــروع ذا قيمــة رمزيــة عاليــة.
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