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صاحبة المشروع

اسمي تايننا  ,ولدت سنة  , 1987بدأت السفر بمفردي في سن  20بحيث قمت بجولة دامت لمدّة ثالثة أشهر في
شمال الهند  .كانت هذه الرحلة اكتشافا بالنسبة لي  ,حيث زرعت في ذهني رغبة تحقيق جولة حول العالم
انتظارا لفرصة تحقيق هذا الحلم واصلت السفر كلما أتيح لي الحظ لذلك
بعد ما تحصلت على شهادة البكالوريا العلمية ,بدأت تكويني الجامعي باختصاص في علم االجتماع في فرنسا,
قبل سفري إلى ايطاليا أين تحصلت على درجة ماستر أخرى في الصحافة .بعد عودتي إلى فرنسا واصلت
دراستي بتحضير شهادة ماستر أخرى في تصميم الحدث العلمي
هذا التكوين الجامعي سمح لي باالندماج في الوسط العلمي والعمل في مرصد باريس للعلم ,حيث قمت
بتحضير العديد من المعارض حول علم الفلك
بعد سنتين عدت إلى العالم الذي أحببته أوال ,أال و هو عالم «الصحافة» و دخلت مدرسة « ليل» للصحافة أين تخرجت كصحافية
علوم .منذ تخرجي و أنا أشتغل بشكل دائم في مجلة ça m’intéresse
أنا أصمم لمشروع هذه الجولة حول العالم منذ خمس سنوات .أريد أن تكون هذه الرحلة أكثر من مجرد اكتشاف أماكن جديدة,
حيث ّ
أن رغبتي هي مقابلة و معرفة السكان المحليين .هدفي الرئيسي هو إنشاء شراكة معهم ،و إبراز قيم التعارف والتبادل
والتسامح والصداقة بين الشعوب
بما أنني أحب العلوم و أؤمن بأنها تحمل قوة تحرير تشملنا جميعا نساء و رجاال ,سعيت لبناء مشروع حول العلوم يتفق مع
جولتي حول العالم .هكذا ُولدت فكرة الشراكة مع باحثين وعلميين عبر العالم ,إلنشاء معارض علمية تقدم بحوثهم ومختلف
أعمالهم.
لمعرفة المزيد عن هذا المشروع و مساعدتي على تحقيقه,أقترح عليكم االطالع على الصفحات التالية .شكرا

لمعرفة المزيد عن سيرتي األكاديمية و المهنية :
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مشروع سفر وتبادل

من؟

تاينا و حقيبة ظهرها

ماذا؟

أين ؟

شرق وغرب أفريقيا

متى ؟

من أكتوبر  2018حتى أكتوبر2019

جولة حول إفريقيا و ? i
إنشاء معارض مع الباحثين
العلميين الذين سألتقي بهم
.من خالل الرحلة

۞ األهداف
لهذا المشروع ثالثة أغراض
الهدف األول يتمثل في إبراز الخاصية اإلنسانية المشتركة والشاملة ,و هذا ما يدفع بفضول اإلنسان التساؤل عن ما يتواجد من حوله عبر مختلف
أنحاء العالم .إذا كانت االعتقادات تسمح بتخيل مدار األشياء ,فالعِلم هو المجال الذي يسمح بفهم كيفية مسارها .لجميع الباحثين نفس الهدف,مهما
كان البلد أو الثقافة أو أسلوب الحياة ,أال وهو «فهم الكيف» .هذه القيمة العالمية للعلوم هي إحدى الرسائل التي يريد هذا المشروع تمريرها
الهدف الثاني هو إعالم العالم الغربي ّ
أن أفريقيا ليست مجرد حروب و أمراض و بؤس ,بل هي قارة ديناميكية ,مصدر لمعارف جديدة لم يتم
التحدث عنها بما يكفي
الهدف الثالث لهذا المشروع هو تبسيط المحتويات العلمية والسماح ألكبر عدد من الناس باستدراك الطرق التي تؤدي إلى وظيفة الباحث و كيفية
الوصول إلى المعرفة .هذا شيء مهم بالنسبة لي بما أنني أؤمن أن المعرفة هي مفتاح التحرر

۞ الجماهير المنشودة
يوجد عدة أشخاص مستهدفون لتحقيق هذا المشروع
الباحثين األفارقة الذين سيشاركون في المشروع :سيتم توعيتهم لطرق تبسيط المعرفة العلمية من جهة وستُمنح لهم فرصة الحصول على
االعتراف بالمجهود المبذول خالل عملهم البحثي من جهة أخرى
الجمهور األفريقي الذي سيكون له حق المشاركة في المعارض التي نقيمها
الجمهور الغربي الذي سيتم استهدافه بالمقاالت على الموقع اإللكتروني و المعرض النهائي الذي سيقام في فرنسا
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۞ مجريات المشروع في  10خطوات
المعارض التي سأقيمها مع الباحثين في كل بلد ستقام على الشكل التالي :
 إجراء اتصاالت مع فريق من الباحثين .موضوع بحثهم سيكون الهدف الرئيسي لمحتوى المعرض
 االجتماع مع الفريق العلمي و العمل المشترك على محتوى المعرض (شهر واحد(
 في نفس الوقت إجراء لقاءات مع فرق أخرى من الباحثين في نفس المجال ,إلثراء المعرض بمقابالت صوتية و فيديوهات
 تنسيق المعرض (الرسومات،الصور،الترجمة  )...و أشرطة الفيديو المصاحبة له (شهر واحد(
 النشر المنتظم والمستمر لمحتوى المعرض على موقع مشروع « سفر وتبادل«
 طبع لوحات المعرض
 مع الباحثين ,إشهار المعرض في أماكن عامة مختلفة (مدارس وجمعيات و غيرها من مناسبات مالئمة (
 إنشاء شراكات مع وسط اإلعالم المحلي بما فيه من صحف و مجالت علمية و حصص إذاعية
 السفر إلى البلد الموالي
 عرض جميع المحتويات في المعرض النهائي في باريس
تم اختيار ثالثة بلدان الستقبال المعارض :مصر و ماالوي والسنغال .إضافة إلى هؤالء الثالث ،سأحاول لقاء باحثين في كل بلد أزوره و سيتم نشر
مقابالتهم مع صور و مقاالت حول أعمالهم عبر موقع المشروع

۞ السياق
أفريقيا هي القارة التي تنشر أقل عدد من المقاالت العلمية في العالم ,بنسبة حوالي  ٪ 1من المنشورات العالمية .إلدراك حالة العلم في أفريقيا,
يمكن مراجعة تقرير اليونسكو ( ،)2015الذي يقدم الواقع الحالي للبحث العلمي في البلدان التي أود زيارتها عبر رحلتي .حسب هذا التقرير
مصر و جنوب أفريقيا هما البلدين األكثر تطورا من ناحية البحث العلمي
للعديد من الجامعات اإلفريقية شراكات متعددة مع مخابر فرنسية ,ما سيسهل لي االتصاالت في إطار المشروع .هناك كذلك مبادرات خاصة تهتم
بالتطوير التكنولوجي ,التي تستحق أن تُأخذ بعين االعتبار.هذا ما يجعل للمشروع مصلحة حقيقية
في جميع أنحاء العالم ،وربما أكثر و ضوحا في القارة األفريقية ،الباحثين غير معتادين على التحدث عن بحوثهم خارج دائرة اختصاصهم ,وغالبا
ما ال يرون مصلحة ذلك مادامت الجماهير غير مهتمة بالعلوم
نجاح هذا المشروع يتطلب إذا مواجهة تحدي مزدوج ,يشمل حشد الباحثين و جعل المادة العلمية سهلة المنال و مثيرة االهتمام بالنسبة للجمهور
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۞ المسار

السفر بالطائرة
رحلة الحافلة
رحلة القارب

1
2
3
4
5

المغادرة من باريس
مصر (شهرين(
السودان
إثيوبيا
كينيا

6
7
8
9
10

 11بنين
 12توغو
 13ساحل العاج
 14السنغال
 15الرأس األخضر

تنزانيا
مالوي (شهرين(
بتسوانا
ناميبيا
جنوب أفريقيا

۞ الموقع اإللكتروني Voyage-Partage.fr
له وظيفتان :اإلبالغ المستمر
عن أخبار الرحلة ،واستعماله
كمحطة لنشر المعلومات
المفيدة لمتابعة مختلف
المعارض
محتويات المعارض ستكون
متوفرة على شكل رقمي
نصوص ،صور و فيديوهات
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۞ المشاركون اآلخرون في المشروع
جمعية «علّم نفسك !«

أنشئت تاينا هذه الجمعية عام  ,2012بهدف تعميم المعرفة العلمية عبر محتويات تستند على وسائل إعالم تفاعلية.
وتمول جز ًءا منهبنفس الشكل يفضل دفع كل التبرعات التي تهدف إلى دعم ,إنشاء أو تقديم معارض.
هذه الجمعية تدعم مشروع « سفر وتبادل»
ّ
سفر تاينا,عبر الحساب المصرفي لهذه الجمعية.
ملف عرض الجمعية متوفر على موقع ).(voyage-partage.fr

كارول سيجوغني

هي نائبة رئيس جمعية «علّم نفسك»  :تسير إدارة الجمعية في غياب الرئيسة تاينا كلوزو.
تقوم بإعالم األعضاء بمجريات تقدّم المشروع و لديها صفة سكرتير التحرير على موقع المشروع.
خارج جمعية «علّم نفسك» ,تشغل كارول منصب مساعدة المدير في جمعية لمساعدة األطفال « جمعية حماية الشمال«.

ناداج جولي

هي مديرة االتصاالت للمشروع و مسيرة شبكات التواصل االجتماعية عبر موقع االنترنت.
تشتغل كمسئولة االتصاالت في (أوراسونتي) مركز أبحاث طبي يقع في «ليل«.
تنظم كل عام مهرجان حول العلوم ,يتمثل في مؤتمرات و اجتماعات بين باحثين و جماهير مختلفة في مقاهي و أماكن عامة.

آن لور تيري

مص ّممة جرافيك و رسّامة ،تصمم دعائم التواصل للمشروع .تعمل كمصممة جرافيك في العديد من المجالت.

جيساب داليا

مدير تجاري ثنائي اللغة (يجيد اإلنجليزية) ،يشارك في ترجمة الموقع اإللكتروني ,و كذلك في كتابة و ترجمة وثائق االتصال.

ماريون فانكيشافير دينواز

إعالمية علمية,و تشارك في تصميم المعارض.
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المعارض

سيهتم كل معرض بإبراز و نشر المشاريع البحثية لفريق معين من الباحثين عبر رسامات ,صور ,أشرطة و تجارب تفاعلية.
ّأود أن يكون موضوع البحث ذوي مصلحة عامة ,يهم التنمية و يُع ّد ذات أهمية بالغة بالنسبة لبلد استقبال المعرض (على سبيل المثال ،الطاقات
المتجددة في مصر) .كما أريد أن يكون المعرض مناسبة لتقديم الحياة اليومية للباحثين و إبراز مكانة البحث العلمي في البلد

ستن ّ
ظم المعارض على شكل ثالث أجزاء :

 جزء ملموس جدا ,ذو أسلوب في متناول جميع الجماهير .ّ
 جزء حول حياة الباحثين من خالل عرض شهادات ومقابالت مسجلة . -جزء حول مكان العلم في البلد (يستعين بتقرير اليونسكوللعلوم (2030

سيتألف المعرض من لوحات إعالنية ,قابلة للنقل بسهولة و جهاز عرض ضوئي لبث مقاطع فيديو تمثل الفريق العلمي و أنشطته (ريبورتاج ،بور
تريه .)...سيضمن كذلك تجارب تفاعلية تسمح للزوار بإضافة لمستهم الخاصة للمعرض
سيتم إشهار المظاهرات عبر موقع المشروع وعلى شبكة التواصل االجتماعي و إن ممكن عبر نشر الخبر من قبل وسائل اإلعالم المحلية.
و عند عودتي إلى فرنسا ،أود تقديم المعارض الثالث في مكان فريد من نوعه و هذه المرة عبر شاشات حقيقية و أجهزة تفاعلية كبيرة .الهدف هو
تغيير نظرتنا عن القارة اإلفريقية

۞ المختب رات و أماكن العرض
المرحلة األولى :مصر
تعّد مصر  42جامعة ،النصف منها ذات طابع عمومي و حسب اإلحصائيات هناك  ٪ 29من الطالب الذين يتابعون دورات تكوينية علمية.

جامعتان بإمكانهما استقبال المشروع:
جامعة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ،افتتحت في عام  2011في القاهرة ,وعلى وجه الخصوص معهد
الطاقة و البيئة و الفضاء ,مع العلم أن مصر ستنهي بناء أكبر حديقة شمسية في العالم سنة 2019
https://www.zewailcity.edu.eg
كلية العلوم بجامعة «اإلسكندرية» التي تجري أبحاثًا في البيئة ،الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء ،الجيولوجيا،
علوم المحيطات وغيرها من البحوث ألخرى التي تجرى في مختلف التخصصات المتشعبة
http://www.sci.alexu.edu.eg
نجد العديد من الشراكات إلجراء البحوث العلمية بين فرنسا و مصر ,أرجو أن تكون تلك الشراكات عامل وسيط
ناجح و فعال بين البلدين .وهذا ما سيؤدي حتما إلى سهولة التواصل مع مختلف الفرق المصر
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هناك عدة أماكن محتملة الستضافة المعرض ,ضيف إلى ذلك المدارس المهتمة بالمشروع ,كما يمكن االعتماد كذلك على شراكات أخرى من بينها
جمعيات محلية ,كجمعية األخوات إيمانويل أو جمعية تنمية المرأة المصرية
االتصاالت مع مصر تجري حاليا واالتصاالت مع الباحثين في الماالوي والسنغال ستجرى عند اكتمال المعرض األول.

بلدان المسار األخرى
ستعقد لقاءات و مقابالت في جامعة المستقبل في السودان ،خاصة في كلية اإلعالم اآللي ,و في جامعة «أديس أبابا» في معهد الجيوفيزياء
والفضاء وعلم الفلك في إثيوبيا...الخ
http://cs.fu.edu.sd/
http://www.aau.edu.et/igssa/
سيتم إنشاء االتصاالت أثناء الرحلة
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 SWOTتحليل

مواطن القوة

مواطن الضعف

لدي بالفعل كل المهارات و الكفاءات والقدرات و
االستعدادات الالزمة لتنفيذ هذا المشروع ,حيث
شغلت سابقا مناصب :صحفية ,مذيعة علمية,
مديرة مشروع ,إعالمية ,و لدي تكوين في علوم
اإلنسان

هذه هي المرة األولى التي سأذهب فيها إلى
أفريقيا
أحمل بمفردي هذا المشروع الكبير
كوني من الغرب من المحتمل أن تُطرح مسألة
شرعيتي لحمل هذا المشروع في أفريقيا

حضرت نفسي ذهنيا و بدنيا,و لدي خبرة كبيرة
في السفر
أنا إنسانة جد متحمسة و متفتحة اتجاه الثقافات
األخرى ,و قد تطلعت على مبادئ ثقافات البلدان
التي سأزورها قبل أن أخوض في هذا المشروع
سبق أن سافرت بمفردي .كامرأة تعلمت كيف
أطبق قواعد أمنية بسيطة تسمح لي بالسفر في
أمان
لدي مدخرات كافية الحتمال وقوع مشاكل
وللعودة إلى فرنسا بعد نهاية المشروع
باإلضافة إلى المحتوى الذي تم تطويره مع
الفريق العلمي ،سيكون هناك إضافات تستند على
مقابالت مع باحثين من جامعات أخرى للحصول
على نظرة عامة
ال يعتمد تنفيذ المشروع على عوامل تقييد خارجية
مثل الطقس و السفر اإللزامي أو الدخول إلى
أماكن محددة و ما إلى ذلك
يوجد العديد من الجامعات في أفريقيا ما سيجعل
اختيار الشركاء أسهل
أنا متأكدة أن ثقافة الضيافة في أفريقيا
ستجعل اإلقامة سهلة
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الفرص المتاحة

األخطار المعترضة

الجمعيات المحلية يمكن أن تدعم المشروع
يمكن لوسائل اإلعالم المحلية نقل المشروع

المخاطر الصحية مهمة
قد يكون من الصعب العثور على بعض الموارد
للمشروع

الشركات المتعددة الجنسيات التي تحقق مصالحها
بتطوير أفريقيا قد تكون مهتمة بهذا المشروع و
تعطيه شهرة أوسع و موارد أكثر

على الرغم من أن المشروع سيتطور بشكل
رسمي مع الباحثين المحليين ،إال أن الظروف
السياسية لبعض البلدان قد تكون مخالفة لمبادئ
مشروعي أو تتطلب تفويضات معينة

يمكن دمج المعارض مع األحداث المبرمجة
محليا :مهرجانات ،معارض العلوم...الخ
نظرا ألن المشروع يمتد لمدة سنة على األقل,
يمكن الحصول على منح (بورصة و غيرها)
خالل السنة ,و كذلك المكافآت لمحتوياته المختلفة

عدم الحصول على التمويل الكافي

۞ تحليل
كبيرا و مثل أي مشروع ،هناك نقاط تحتمل الفشل وتتطلب انتباه خاص حتى ال يمنع تحقيقه
أنا مدركة تما ًما أن هذا المشروع يتطلب تنظي ًما
ً
الجتناب المخاطر الصحية و االجتماعية و السياسية و غيرها ،قمت باالستعداد قبل المغادرة  :اتصاالت محلية ،تأمين السفر ،توفير المال
الضروري ،تحقيق الزيارة الطبية واللقاحات الخاصة بإفريقيا
مرة أسافر فيها إلى أفريقيا (من غير شمال أفريقيا) ،اتصلت قبل وصولي مع أشخاص قد سافروا من قبل إلى البلد المقصود و مع
بما أنها أول ّ
بعض السكان المحليين كذلك ,ألكون على يقين مستكمل بالوضع الراهن في عين المكان
رغم كوني حاملة المشروع غير أنني لست وحيدة  ،فإن جمعية «علّم نفسك» تدعمني من الناحية المالية ومن خالل مساعدة المتطوعين الذين
تتكامل فعاليتهم مع ما أقدمه بنفسي
كما أنني أدرك أنه من الضروري تجنُب موقف األجنبي الذي جاء ليفرض مشروعه و طريقة عمله ,ولهذا أريد أن تعرض مختلف المحتويات من
قبل الباحثين الذين يرغبون في ترويج عملهم .دوري يتمثل في اقتراح أفكار و القرار النهائي بشأن الشكل و المحتوى سيكون للباحثين
في حالة عدم وجود موارد مادية أو أموال كافية أو حصول عوائق إدارية ،فإن تجربتي تسمح لي بإيجاد بدائل ,مع العلم أن الموقع االلكتروني
للمشروع يتكفل بنقل التجربة والمحتوى في جميع الحاالت

13

5

ميزانية

.ت ّم حساب هذه الميزانية التقديرية على أساس السنة األولى للمشروع 2018-2019
ت ّم كذلك تقييم الخدمات التي تم الحصول عليها في إطار
التطوع
بند اإلقامة و النقل حسب على أساس اإلقامة المدفوعة (إيجار كل ليلة),و لكن الهدف هوالمبيت مجانا عند السكان المحليين كلما كان ذلك ممكنا
ال تزال اإليرادات باستثناء االستثمار الخاص لحاملة المشروع مؤقتة و سيتم تحديثها باستمرار

اليرادات

مصدر

باليورو

جمعية علمم نفسك
تمويل المشروع

باليورو

المصاريف
معدات المعارض الثلثة

استثمار تاينا
كلوزو

5000

لوحة إعلنية بحجم  10) 30لوحات لكل
معرض (  +طباعة

1200

تبرعات خاصة

1000

جهاز عرض لمقاطع الفيديو

500

تبرعات
الشركات
الخاصة

2000

شاحن +بطارية شمسية لجهاز العرض

200

إعانة مالية من
فرنسا

1000

أجهزة تفاعلية و/أو تصميم ورشات عمل

3000

إعانة مالية من
أفريقيا

750

هدايا للباحثين )على سبيل المثال

500

شارات  ،وقلم (...

تطوع
التصميم الشكلي

آن لور تييري

مكافئ
3000

مواد تصميم المعرض

ترجمة

تنهنان آيت
عيسى ,جيساب
إيليا

مكافئ
2400

كمبيوتر » « asus 11

400

جناح أدوبي -سنة

240

التبرعات العينية

جهاز فيديو

» « go pro

ركيزة متعددة الغراض

400

جهاز عرض لمقاطع
الفيديو

500

شاحن+بطارية شمسية
لجهاز العرض

200

كمبيوتر أ » « asus 11

400

جهاز فيديو
» « go pro

400

تصميم المعارض الثلثة

ركيزة متعددة الغراض

50

التصميم الشكلي

تطوع) مكافئ(
3000

كتابة النصوص )الباحثين(

0
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50

الرعاية )علمة على
)الدعامات

شركات فرنسية
و محلية

لوحة إعلنية بحجم 30
) 10لوحات لكل
معرض(  +طباعة

1200

أجهزة تفاعلية و/أو
تصميم ورشات عمل

0

تصحيح النصوص )تاينا(

0

ترجمة النصوص)(5000

تطوعمكافئ
 2400أورو

الموقع إلكتروني
استضافة و اسم المجال

300

القامة و النقل

باإلضافة إلى استثمار 5000يورو
في مشروع سفر وتبادل ,تمول
صاحبة المشروع باقي مصاريف
السنة األولى لرحلتها (السفر و
اإلقامة و الزيارات في  14دولة)
بقدر  15000يورو

مصر شهرين 55 -يورو/اليوم

3300

ملوي شهرين 40-يورو/يوم

2400

سنغال شهرين 30 -يورو/يوم

1800

تأشيرات مصر و ملوي

100

تكاليف الدارة
الهاتف والنترنت شهرين
مصر

60

ملوي

100

سنغال

80

مساحة التخزين على النترنت

25

تكاليف صحية

۞

التأمين

576

زيارة طبية خاصة بالسفر

60

لقاحات

73

تكاليف غير متوقعة

136

المجموع

15500

المجموع

15500

المجموع دون تطوع

20900

المجموع دون تطوع

20900

اإلطار الزمني للمي زانية

االحتياجات المادية و المالية موزعة على مدار السنة و لذلك من الممكن بدء المشروع حتى لو لم يتم جمع كل اإليرادات
 أوت  3500 : 2019يورو

 مارس  4300: 2019يورو
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 أكتوبر 7700 :2018يورو
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مزايا الشراكة في هذا المشروع

لكي يصبح مشروع «سفر و تبادل» واقعيا ,يحتاج إلى دعم مالي من جهة و إلى مسعدات وخدمات لوجستية من جهة أخرى
إذا كنت ترغب في أن تصبح شريكا ,يمكنك االختيار بين التبرع بمبلغ مالي من خالل الجمعية ,توفير مواد ولوازم مجانية لصاحبة المشروع ,أو
مساعدتها عبر التطوع بوقتك بتقديم خدمات مجانية  :استضافتها ,االشتراك في ترجمة وطبع وثائق و نصوص المعرض
قائمة احتياجات المشروع متوفرة على الموقع اإللكتروني .كما يمكنك الحصول على نظرة عامة الحتياجات المشروع باالطالع على الميزانية في
الصفحة السابقة

باإلضافة إلى اهتمامك بالمشروع,إليك فوائد إضافية للش راكة معنا
ذكر اسمك كشريك

إذا كنت فردا,فسيظهر اسمك في قائمة المحسنين إلى المشروع على الموقع الويب ,وإن كنت شركة فسيتم ذكرك على وثائق االتصال ,التي تشمل
البيانات الصحفية و الموقع اإللكتروني و الشبكات االجتماعية

إشهار عالمتك التجارية عبر لوحات المعرض

اعتمادًا على مشاركتك ،يمكن أن يتم اقتباسك كشريك في لوحة المعرض األخيرة مع جميع الشركات األخرى ،أو إبراز شركتك بمفردها مع
مراعاة المشروع في إحدى اللوحات
يمكنك أيضًا تمويل األجهزة التفاعلية أو مقاطع الفيديو و رسخ عالمتك التجارية فيها

االستفادة من تبادل الخدمات

يمكن لصاحبة المشروع تنفيذ مهام لشركتك مقابل مكافآت أو مقابل مواد أو خدمات .قد يكون ذلك في تصوير مقاطع فيديو خاصة لشركتك ،أو
تسليط الضوء على منتجاتك ،أو المشاركة في مؤتمرات أو أحداث أخرى ،أو كتابة مقاالت صحفية إذا كنت من وسط اإلعالم .سيتم دراسة جميع
االقتراحات
في هذه الحالة يتم إرسال المكافأة مباشرة إلى صاحبة المشروع و ليس عبر جمعية «علّم نفسك«

اإلعفاءات الضريبية

الجمعية التي تدعم المشروع ,تتوافق مع معايير المصلحة العامة التي تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية في حالة دفع الضرائب في فرنسا.
يمكن إجراء تخفيضات ضريبية بقدر  66%من مبلغ التبرعات لألفراد و  60%في حالة تبرع من طرف شركات
للمزيد من المعلومات
http://vosdroits.service-public.fr onglet association
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بيانات االتصال
تاينا كلوزو

0033623310622
Contact@voyage-partage.fr
Voyage-Partage.fr
Facebook LeVoyageDeTaina
Instagram tcluzeau
Twitter tcluzeau

