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What does it mean to give back to your community?  

It’s not about words, it’s not about taking pictures or credits, it’s about the impact your actions 

have on children, women, and young people from your community and your environment.  

I am Omar AASSOU, the Executive Director of Association Jeunesse Tamdoult. It’s an 

Association we created in 2008 with the aim of creating a new generation of young leaders 

with a sense of initiative, creativity, and innovation.  

Funded by MEPI, we are working now on the Social Innovative Students Program with more 

than 800 participants from the regions of Tata, Ouarzazate, and Zagora and with university 

students in Agadir, Ait Melloul, and Taroudant. We organized more than 74 workshops for our 

participants and we developed more than 100 business ideas with them, and a lot of them are 

now implementing their ideas in real life.  

MEPI played an important role to achieve all of this by believing in me and my team, and that’s 

what I want to transfer this legacy to the young people to believe in themselves and to not set 

limits to their dreams.  

I came from a place where there is a big lack of opportunities but I created a lot of them by 

myself. My goal is to inspire young people and others to do the same. 
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  ماذا يعين رد امجليل جملمتعك؟



                                               

 

ال يتعلق الأمر ابللكامت، وال يتعلق ابلتقاط صور أأو املدحي بل يتعلق ابلتأأثري اذلي حتدثه أأفعاكل عىل الأطفال والنساء 

 والش باب من جممتعك وبيئتك. 

هنا مجعية أأنشأأانها يف عام أأان معر العسو، املدير التنفيذي  نشاء جيل جديد من  2008مجلعية ش باب اتمدولت. ا  هبدف ا 

 ملبادرة واال بداع والابتاكر. ذو حس ا القادة الش باب 

مشارك من مناطق اتات   800، نعمل الآن عىل برانمج الطالب املبدعني الاجامتعيني مبشاركة أأكرث من  MEPIوبمتويل من  

ورشة معل  74وورزازات وزاغورة مع طالب جامعيني يف أأغادير وأأيت ملول واترودانت. فقد مقنا بتنظمي أأكرث من 

 مهنم الآن بتنفيذ أأفاكرمه يف احلياة الواقعية.  فكرة جتارية معهم ويقوم كثريون  100للمشاركني ومقنا بتطوير أأكرث من 

ىل الش باب ليؤمنوا بأأنفسهم  MEPIلقد لعبت  دورًا همامً لتحقيق لك هذا من خالل اال ميان يب وبفريقي وهذا ما أأريد نقهل ا 

 يضعوا قيودًا عىل أأحالهمم.  وان ال

لهام الش باب والآخرين من ماكن يوجد فيه نقص كبري يف الفرص لكين خلقت  قدمت  لقد   ن هديف هو ا  الكثري مهنا بنفيس. ا 

 لفعل اليشء نفسه.

 

 

 

 

 

 

 


