Live Lebanon..Indeed!
‘Live Lebanon’ initiative launched a partnership with Zoomaal, the leading
crowdfunding platform that aims at supporting ambitious talents, distinctive
initiatives, and creativity in the Arab World. “Zoomaal” will support “Live
Lebanon” initiative by raising awareness and providing a platform to collect funds
for the developmental projects that were selected to be implemented in 2015.

‘Live Lebanon’ initiative was launched by the United Nations Development
Programme in partnership with BBAC (Bank of Beirut and the Arab countries) to
connect the Lebanese expatriates to their homeland Lebanon and to give them an
opportunity to participate actively in the development of their country by
supporting developmental projects in various areas of Lebanon. Since its launch,
”Live Lebanon” initiative has succeeded in helping more than 300,000 people by
implementing more than 45 projects in various areas in Lebanon, thus turning the
dream of balanced and sustainable development into reality.

Zoomaal will use its various channels and will invest its expertise to raise
awareness about “Live Lebanon” initiative and to provide a platform to collect
funds to implement as many of “Live Lebanon” developmental projects as
possible, in order to support the highest possible number of beneficiaries.

To find out more about these projects, visit this link
http://www.zoomaal.com/partner/undp

عيش لبنان....بالفعل!
أطلقت مبادرة "عيش لبنان" شراكة مع "ذومال" ،المنصة الرائدة للتمويل الجماعي التي تهدف إلى دعم
المواهب الطموحة و المبادرات المميزة في العالم العربي .ستقوم "ذومال" بموجب هذه الشراكة بدعم
مبادرة "عيش لبنان" عبر نشر الوعي وتأمين التمويل لتنفيذ أكبر قدر من المشاريع التنموية ايمانا منها
بالدور الرائد و المهم الذي تلعبه المبادرة.

تهدف مبادرة "عيش لبنان" المنفذة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  UNDPبالشراكة مع BBAC
(بنك بيروت و البالد العربية) إلى ربط المغتربين اللبنانيين بوطنهم لبنان وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة
بشكل فعّال في تنمية بلدهم عبر مشاريع إنمائية في مختلف المناطق اللبنانية .لقد نجحت المبادرة منذ
انطالقتها في تنفيذ ما يفوق ال  54مشروعا على مختلف األراضي اللبنانية وساعدت ما يزيد عن
 033,333شخص ،حيث حولت عبارة التنمية المتوازنة من حلم الى واقع بدأت المبادرة بالعمل على
تحقيقه.

ستقوم شركة " "Zoomaalباالستفادة من مختلف قنواتها و استثمار خبراتها لنشر الوعي والعمل على
تأمين الدعم للعديد من مشاريع "عيش لبنان" خالل عام . ٥١٠٢

لمعرفة المزيد عن هذه المشاريع يرجى زيارة الرابط التالي:
http://ar.zoomaal.com/partner/undp

