اختتاملحملةلماكدونالدزلالخيريةلالسنويةللدعمل321لطفللمنلذويلمتالزمةلداونلبمبلغل2,527,560لايرل

الرياض 20 /يونيو 2022م -للسنة الخامسة على التوالي ،حققت حملة ماكدونالدز الرمضانية لدعم برامج تدريبية لتمكين أطفال متالزمة
داون نجاحا ً كبيراً حيث تمكنت من بيع  252,756قصة وذلك عبر فروعها  195المنتشرة في أكثر من  35منطقة لها في المناطق
الوسطى والشرقية والشمالية من المملكة خالل شهر رمضان المبارك لعام 2022م
وقد بلغ اجمالي المبلغ الذي تم جمعه في الحملة  2,527,560رياالً والذي تم التبرع به كامالً لدعم  6برامج تدريبية يستفيد منها 321
طفالً من ذوي متالزمة داون لثالث جمعيات وهي كالتالي :برنامجي ماكدونالدز لرفع الكفاءة اللغوية والوظيفية لذوي متالزمة داون
بالتعاون مع جمعية دسكا الخيرية وبرنامجي ماكدونالدز رفع الكفاءة اللغوية والمهارات االستقاللية بالتعاون مع جمعية إرادة بالجبيل
وبرنامجي ماكدونالدز لمساعدة الذات والقراءة والكتابة بالتعاون مع جمعية صوت.
وبلغ الدعم المقدم لجمعية دسكا بمبلغ  1,193,000لاير يستفيد منه  144طفال من ذوي متالزمة داون ،بهدف تمكين األطفال من استخدام
أساليب التواصل الفعالة والتعبير عن أنفسهم وتطوير مهارات العناية بالذات.
وتم دعم جمعية صوت متالزمة داون بمبلغ  814,674لاير يستفيد منه  97طفال من ذوي متالزمة داون ،وذلك لتمكينهم من االعتماد
على أنفسهم وتأدية مهام حياتهم اليومية باستقاللية وتطوير القراءة والكتابة لتمكينهم من سهولة التواصل واالندماج مع اآلخرين.
كما تم دعم جمعية إرادة بالجبيل بمبلغ 519,886للاير يستفيد منه  80طفال من أطفال ذوي متالزمة داون بهدف تنمية المهارات اللغوية
والنطقية وتطويرها وتدريبهم وتأهيلهم للوصول ألقصى درجة ممكنة من االستقاللية.
وقد قام نائب الرئيس العام في شركة الرياض العالمية لألغذية – (ماكدونالدز السعودية) سمو األمير ماجد بن فهد آل سعود بتسليم شيكات
المبالغ في حفل أقيم في مقر الشركة بالرياض لكل من األستاذة سارة بنت عبدهللا سالم باحمدان عضو مجلس ادارة جمعية صوت متالزمة
داون والرئيس العام لجمعية دسكا السيدة سوزان الغانم والسيد األستاذ صالح حمد الشمري ،مدير إدارة تنمية الموارد المالية لجمعية
إرادة ،كما وشكرت ماكدونالدز زبائنها الكرام لمساهمتهم في الحملة في الحملة التي كان لها األثر اإليجابي في تغير حياة أكثر من 321
من أطفال متالزمة داون نحو األفضل.
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