برناجم المنصة

يشكل برنامج المنصة حيزاً يوفر دعماً مرناً للمبادرات المدنية لمساعدتها على النمو والوصول
.إلى إمكاناتها الكاملة

لماذا أنأشنا المنصة؟

• لتقديم دعم للمبادرات ذات الطابع الغير
طائفيوالغيرسياسي
• لترويج أهمية تبادل جميع المعارف
والخبرات
• لتشجيع األفكار المبتكرة ذات األثراإليجابي
• إلنشاء شبكة من األفراد والمنظمات
.والمؤسسات التي يمكنها أن تتعاون

من حنن؟

.2000 جمعية مدى هي جمعية لبنانية غير طائفية وغير سياسية تأسست عام
 بما،  منظمات ومجموعات10  حيث دعم أكثر من،2005 كان برنامج المنصة نشطاً منذ عام
. إلخ، في ذلك المجموعات الفنية والبلديات وجمعيات لحماية البيئة ومركز لألطفال المعاقين

من أنتم؟

.أنتم جمعية أو مجموعة أفراد لديكم األفكار والمشاريع و ترغبون بتطويرها
،تشاركون القيم الرئيسية لجمعية مدى في عدم التمييز والعدالة االجتماعية وإشراك الجميع
.وكذلك االلتزام بالمصلحة العامة

THE PLATFORM
The platform is a space that offers flexible support for civil initiatives to help
them grow and reach their full potential.
WHY WE BUILT THE
PLATFORM
• To offer a nonsectarian,
nonpolitical door to support
initiatives
• To promote the importance of
sharing knowledge and expertise
• To encourage innovative ideas
that have a positive impact
• To create a network of individuals,
organizations and institutions that
are willing to cooperate.

WHO WE ARE
Mada is a Lebanese nonsectarian and non-political association established in 2000.
The platform is active since 2005 and has supported more than 10 organizations or
groups such as artistic communities, municipalities, environmental associations, a
center for disabled children, etc.

WHO YOU ARE
You are an association or a group with ideas and projects which you want to
develop. You share Mada’s main core values in terms of non-discrimination,
social justice and inclusiveness as well as commitment to public interest.

WHAT WE COULD DO TOGETHER
• Identify if the platform could be of any help in terms of:
- Sharing experience and contacts
- Developing tailor-made tools
- Helping find the right expertise
- Supporting the organization and institutionalization process.
• Provide services such as work space, accounting/finance services, studies,
legal advice, etc.
• Plan and implement a tailor-made guidance.

HOW TO GET IN TOUCH
If you want to know more about the platform, please contact us through
the following email: platform@mada.org.lb
or the following number +961 3 063 177

ماذا ميكننا أن نفعل مع ًا

:• تحديد ما إذا كان برنامج المنصة يمكن أن يوفر الدعم في ما يلي
 تبادل الخبرات والمعارف استحداث أدوات مصممة حسب الطلب المساعدة في تحديد الخبرات المناسبة. المنظمة/  الدعم في إضفاء الطابع المؤسسي على المجموعة الدراسات،  الدعم في االمور المحاسبية و التمويل، مكان العمل: • تقديم خدمات مثل
. إلخ، واإلستشارات القانونية
.• تخطيط وتنفيذ خطة متابعة و مالزمة حسب الطلب

كيفية التواصل

: يمكنكم التواصل معنا على، إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن برنامج المنصة

platform@mada.org.lb

+961 3 063 177

أو على الرقم

