بالغ صحافي

الدار البيضاء ،في  27ماي 2019

في إطار أعمال التنمية المستدامة و تضامن القرب
ليدك تواصل التزامھا المجتمعي و تنظم الدورة السابعة لبرنامج »رمضان التضامن«
بمناسبة شھر رمضان الكريم ،تنظم ليدك عمليتھا السنوية »رمضان التضامن« التي تھدف إلى دعم أسر
فقيرة بالدار البيضاء الكبرى من خالل توزيع مساعدات غذائية أساسية ،في إطار شراكة مع جمعيات
مرجعية و العديد من الجمعيات المحلية.
و ھذه العملية التي تنظم للسنة السابعة على التوالي و أطلقتھا ليدك سنة  2013و تشرف عليھا منذ سنة
 2015مؤسستھا »ليدك ألعمال الرعاية« ،ھي مبادرة تندرج ضمن محور تدخل ھذه المؤسسة
المخصص لتضامن القرب.
ھكذا ،تشمل الدورة السابعة لعملية »رمضان التضامن« ،توزيع ما يناھز  3200قفة من المواد الغذائية
على أسر محتاجة بالدار البيضاء الكبرى ،خاصة عبر جمعيات شريكة لمؤسسة ليدك ألعمال الرعاية،
أو في إطار توزيع وجبات فطور رمضاني ،إضافة إلى جمعيات أخرى تھتم بأنشطة القرب و العمل
الميداني المباشر.
و يشارك في ھذه العملية حوالي  100فرد من متعاوني ليدك لتفريغ المواد الغذائية ،و تعبئتھا في القفف
أو توزيع المواد الخاصة بوجبات الفطور على الجمعيات الشريكة ،في إطار االلتزام المجتمعي
للمتعاونين.
من خالل ھذه العملية ،تؤكد مؤسسة ليدك ألعمال الرعاية التزامھا المجتمعي من أجل التنمية المستدامة
بالدار البيضاء الكبرى و ساكنتھا ،بمناسبة شھر رمضان.
نبذة عن مؤسسة ليدك ألعمال الرعاية
انطلقت أنشطة مؤسسة ليدك ألعمال الرعاية في يناير  ،2015و تتمثل مھمتھا في تنفيذ و ھيكلة االلتزام المجتمعي لشركة ليدك في إطار
سياستھا للمسؤولية المجتمعية للمقاولة .و قد حددت ثالثة محاور للتدخل :
 البيئة  :تشجيع المبادرات التي تساھم في المحافظة على البيئة و تحسين إطار عيش ساكنة المدينة و تشجيع تربية و تحسيس جيل الشبابو عموم الجمھور على حماية البيئة.
 تضامن القرب  :تشجيع المبادرات الھادفة إلى تعزيز االندماج االجتماعي و االقتصادي في مجاالتنا الترابية .و تشمل األعمال بشكلخاص النساء ،و األطفال و الشباب.
 االلتزام المجتمعي للمتعاونين  :تمكين متعاوني ليدك من االلتزام إلى جانب الجمعيات من خالل دعم جمعية أكواسيستانس المغرب،و رعاية الكفاءات و دعم المشاريع التضامنية للمتعاونين.
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