شملت الحملة مبادرات أسبوعية على مدار شهر كجزء من المسؤولية اإلجتماعية تجاه مدينة الجبيل
حملة "بصمة عطاء" من صدارة للكيميائيات تختتم أنشطتها مع حلول عيد الفطر
الجبيل 00 ،يوليو  – 2016أنهت شركة صدارة للكيميائيات حملتها التطوعية تحت مسمى "بصمة عطاء" في مدينة الجبيل مع حلول عيد
الفطر المبارك لعام  1437هـ والتي شارك فيها أكثر من  125متطوعا ً من الشركة عبر سلسلة من المبادرات االسبوعية خالل شهر رمضان
وأول أيام عيد الفطر كجزء من دورها تجاه مجتمع مدينة الجبيل.
حيث اشتملت الحملة على  4مبادرات رئيسية هي" :مبادرة مائدة الخير ومبادرة بناء ومبادرة يوم فرح ومبادرة إبتسامة عيد" ،هدفت صدارة
من خاللها إلى إحداث أثر إيجابي في مدينة الجبيل من خالل مساعدة المحتاجين في شهر الخير ،كما رك ّزت من خاللها على تأصيل فكرة
العمل التطوعي في المملكة كسلوك إنساني وهدف رئيسي لتطوّ ر المجتمع عبر المساهمة بأكثر من  1000ساعة من التعاون والعمل مع
نادي الجبيل التطوعي لتحقيق أهداف هذه الحملة.
وباإلشارة إلى أهمية العمل التطوّ عي في استراتيجية الشركة ،أكد فيصل القروني -نائب الرئيس للعالقات الصناعية بأن " صدارة ملتزمة
بتقديم الدعم والتطوير المستمر لمجتمع مدينة الجبيل الصناعية ،حيث تتواجد الشركة ".وأضاف" :تفخر صدارة بالتعاون مع مؤسسات
المجتمع المدني مثل نادي الجبيل التطوعي في بذل جهود من هذا النوع – إذ تخلق هذه البرامج والمبادرات قيمة للمجتمع المحلي بشكل
حيوي وتعزز من نموه ،ال سيما بالنسبة للشرائح األقل حظا ً في هذا المجتمع .ويأتي شهر رمضان المبارك كفرصة فريدة لتقديم هذا النوع
من الدعم وبناء العالقات اإليجابية طويلة األمد مع المجتمع".
وقد استهلت حملة "بصمة عطاء" أولى مبادراتها في شهر رمضان عبر دعوة شريحه من المجتمع إلى مائدة الخير في وسط مدينة الجبيل،
حيث تعاون  25متطوعا ً من صدارة و  10أعضاء من نادي الجبيل التطوعي على تقديم أكثر من  2000وجبة إفطار متكاملة صنعت بأيدي
"األسر المنتجة" وذلك بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل.
وبالحديث أكثر عن مبادرة مائدة الخير يقول فهد القحطاني -ممثل خدمة العمالء في صدارة وأحد المتطوعين في هذه المبادرة" :يحث ديننا
اإلسالمي على اإلتصاف بالرحمة والتواضع دائما ً ،وخاصة خالل شهر رمضان ،لذلك اخترت المشاركة في إفطار الصائمين عبر مبادرة
مائدة الخير لهذا العام .حيث إنها فرصة مثالية للمتطوعين ليقوموا برد الجميل وليقولو "شكرا" لمجتمعنا ،ويتشاركوا مائدة اإلفطار مع أولئك
الذين يستحقون ذلك وأكثر ،حيث كانت تجربة قيمة حقا".
وفي مبادرة يوم فرح ،نظمّت صدارة ونادي الجبيل التطوعي ،وبمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية يوما ترفيهيا لأليتام مفعما باألنشطة
التعليمية ،وبدأت فرحة هذا اليوم بإستضافة المبادرة لـ  49طفل على مائدة إفطار رمضان ،تبع ذلك أنشطة مسلية ما بين ألعاب ومسابقات
وعروض تعليمية وترفيهية ،وتخللها توزيع هدايا متنوعة زرعت اإلبتسامة على محيا الفئة الغالية ونالت على رضا واستحسان القيمّين على
هذه المبادرة.
أما في مبادرة بناء ،وهي المبادرة الثالثة لحملة "بصمة عطاء" ،فقد تعاون متطوعو صدارة مع أعضاء نادي الجبيل التطوعي على إدخال
فرحة عيد الفطر قبل موعدها لستة عائالت مستفيدة في الجبيل ،وذلك من خالل إعادة ترميم المنازل التي تقطنها هذه العائالت وتأمين كافة
إحتياجاتها األساسية ومستلزماتها خالل شهر رمضان وعطلة العيد.
وفي ختام حملة "بصمة عطاء" تعاون متطوعو صدارة مع أعضاء نادي الجبيل التطوعي على رسم ابتسامة العيد على محيا كافة أطياف
المجتمع في مدينة الجبيل من موظفي األمن والمرضى في المستشفيات والكوادر الطبية العاملة وموظفي األمن العاملين من خالل توزيع
بطاقات معايدة وحلوى العيد والزهور وهدايا لألطفال بمناسبة العيد السعيد.
الجدير بالذكر أن حملة "بصمة عطاء" هي إحدى حمالت صدارة في مجال المسؤولية اإلجتماعية والتي نفذتها بالتعاون مع نادي الجبيل
التطوعي التابع إلدارة الخدمات اإلجتماعية بالهيئة الملكية للجبيل.
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