
تفاصيل األنشطة التي تقدمها الجمعية :

تتمحور أنشطة المؤسسة حول برنامج مكون من 4 مجاالت للتنمية:
• تمكين الشباب: دعم وتحفيز الشباب نحو االستقاللية عن طريق الرياضة.

• التربية: تربية الشباب من خالل كرة السلة.
• القابلية للتشغيل: تنمية فرص تشغيل الشباب من خالل الرياضة.

• ريادة األعمال: تنمية روح المبادرة عبر الرياضة.

تفاصيل األنشطة :

• األنشطة المدفوعة : 
السلة 	  لكرة   TIBU أكاديمية  تأسست  السلة:  لكرة   TIBU أكاديمية 

و   4 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال  وتستهدف   ،2013 سنة 
ليصبحوا  الشباب  دعم  هو  المبادرة  هذه  من  والهدف  سنة.    18
هذه  لدى  محترفين.  سلة  كرة  والعبي  المهنية،  الحياة  في  قادة 

األكاديمية اآلن 418 العبا.
مخيمات TIBU الصيفية )أنشطة خالل فصل الصيف( 	 
أنشطة ما بعد المدرسة )أنشطة تكميلية للمدرسة(	 

• أنشطة مجانية للشباب، خاصة برنامج إنطالقة )تكوين متعلق بالتنمية 
الشخصية( : 

TIBU Handibasket هي  : مدرسة  لجمهور معين  أنشطة مخصصة   •
بكراسي  يتحركون  الذين  األطفال  لصالح  السلة  لكرة  األولى  المدرسة 
متنقلة. وقد تم إنشاؤها سنة 2015 بشراكة مع سفارة الواليات المتحدة. 
ومن خالل هذه المبادرة، تعتزم جمعية TIBU تعزيز الرياضة لذوي االعاقة 
في المغرب، وترغب في تشجيع األطفال المحدودي الحركة بين 8 و 16 
عاًما على ممارسة كرة السلة )Handibasket(، واتباع برنامج يركز على 

الرياضة والتربية.
ثالث  على  تتوفر  نقلها  يتم  التي  الرسالة   : وتوعوية  تواصلية  مبادرة   •
أبعاد، إلبراز أن هناك طاقات في المغرب يكفي اإلشراف عليها ودعمها 
لضمان نجاحها، وإثبات أن الرياضة هي مصدر تعلم غني، وكذلك أنه من 

الممكن االمتهان في الرياضة أيضا.

تعتبر الفوارق االجتماعية والبطالة أو حتى المستوى التعليمي، عوامل تؤثر 
البيئة  على اندماج األطفال والشباب في المجتمع المغربي. وبالتالي، فإن 
هذه  الشباب.  بعض  لدى  بالنفس  الثقة  على  سلبا  تؤثر  العيش،  وظروف 
الظاهرة لها تأثير سلبي على مشاركتهم األكاديمية والمهنية، وبشكل عام 

مشاركتهم في المجتمع.

واألنشطة  البرامج  خالل  من  القضايا،  هذه  لكل   TIBU جمعية  تستجيب 
الرياضية والتعليمية، ذات البعد االجتماعي. وتهدف هذه المبادرة الجامعية 
الشباب  اندماج  دعم  إلى  وطنية،  حكومية  غير  منظمة  إلى  تحولت  التي 
أمورهم،  وأولياء  لألطفال  األمل  وإعادة  الرياضة،  خالل  من  وتكوينهم 
باإلضافة إلى محاربة الهدر المدرسي وتحفيز طاقة الشباب المغربي.  منذ 
الجماعي  العمل  التالية:  الركائز  على  الجمعية  قامت   ،2010 سنة  إنشائها 

واالبتكار وااللتزام والنزاهة.

وتسعى  والشباب.  األطفال  من  واسًعا  جمهوًرا   TIBU جمعية  تستهدف 
فئات  الجمعية  داخل  نجد  وبالتالي  البرامج،  حسب  الفئات  تنوع  ضمان  إلى 
اإلعاقة،  ذوي  من  وآخرين  تعليمية،  صعوبات  من  يعانون  الذين  األطفال 

وأطفال كثيري الحركة، وآخرين موهوبين في كرة السلة.

يتقدم الشباب بطلباتهم إلى جمعية TIBU، ويتم اختيارهم وفًقا لمعايير كل 
برنامج، وحسب حصص معينة لكل فئة.

Tibu

دراسة حالة إبتكار إجتماعي



 وقع النموذج
• يختلف وقع الجمعية باختالف البرنامج

• على مدى 10 سنوات، استفاد أكثر من 96000 شخص من دعم الجمعية، وذلك بالمشاركة في برنامج واحد أو أكثر:
في محور التمكين: 96 ألف مستفيد	 
في محور التعليم: 500 مستفيد	 
في محور التوظيف: 60 مستفيد	 
في محور ريادة األعمال: 10 مستفيدين	 

• تمكن أكثر من 3000 تلميذ في وضعية مدرسية صعبة، من االستفادة من مبادرة TIBU، وبفضلها لوحظ تحسن نتائجهم، حيث إن ٪88 من التالميذ 
انتقلوا من 5	4/ 10 في المعدل المدرسي إلى 8	7 / 10.

خلقت جمعية TIBU حوالي 78 وظيفة مدفوعة األجر في 10 سنوات، من خالل تطوير نشاطها )مدربين...إلخ(


