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„Зрението е право на всеки, а
опазването му е дълг на всички“ -

акд.

Константин Пашев

Комисията насочва усилията на Лайънс движението
към широка информираност на населението и навременна
профилактика на зрението. Предоставя възможност за обмен
на добри практики с които се намират начини за опазване на
зрението и достъп до компетентно лечение на открито вече
заболяване. Подпомага хората от всички възрасти да
подобрят качеството си на живот, да стабилизират и запазят
зрението си, което е основен фактор за активен и независим
живот.

Мисия: Подкрепя усилията, които целят превенция на
заболяванията и подобряване живота на населението с нарушено
зрение.

Цел: Изграждане на взаимовръзка между Асоциацията на
Лайънс клубовете - Дистрикт 130 България и организациите на и
за слепи и слабовиждащи лица на територията на Република
България за реализиране на конкретни проекти и решаване на
казуси за хора със зрителни увреждания.

Приоритет: Социалната рехабилитация и интеграция на
хората с нарушено зрение

Задачи:
●

●

●

●

Създаване на мрежа за сътрудничество за споделяне на
ресурси, опит и добри практики.
Подпомагане на клубовете да планират дейности и услуги в
общността, насочени към профилактика и опазване на
зрението,
Подготовка и реализация на тематични проекти.
Закупуване на медицински апарат за скрининг на деца по
проект на трите пловдивски клуба. Създаване на програма
за планиране на дейности по организацията за
използването му.

В програмите на Лайънс клубовете препоръчваме да се
включат дейности и мероприятия, съгласно приетата
Програма на Дистрикт 130 – България за период 2015/2016г.
Лайънс календар за планиране на дейностите:
13 октомври - Световен ден на зрението
15 октомври - Международен ден на белия бастун
14 ноември - Световен ден на борба с диабета
3 декември - Международен ден на хората с увреждания
18 март - световен ден на мозъка; Световен ден на инвалидите
Април - Месец на семейство и приятели

Примерни програми:
• Скрининг в - ясли, детски градини, училища и социални
заведения;
• Предоставяне на технически помощни средства,
предназначени за хора със зрителни и други увреждания;
• Здравни прожекции; Предоставяне на очила, слухови
апарати или помощни технологии за подобряване на
грамотността;
• Програми четене през лятото;
• Имунизации;
• Подкрепа на развлекателни лагери и спортни мероприятия за
хора с намалено зрение, Участие в глобални мисии;
• Раздаване на разяснителни брошури за поведение при
общуване с хора с нарушено зрение на обществени места.

Потенциални партньори:
•
•
•
•
•
•
•
•

Национален Център за Рехабилитация на Слепи,
Съюз на слепите в България,
Съюз на глухите;
Благотворителни организации на местно и национално
ниво,
Агенция за социално подпомагане, Социални домове
Сектори на местна власт /Общини/ - Дирекции „Социална политика“, „Образование“, „Младежки
дейности и спорт“;
РИО/районен инспекторат по образованието/;
Училища за деца с увреждания.

Активи на АЛК Д 130 до настоящия
момент за профилактика на деца:
ЛК ВАРНА:
• Програма за масов безплатен очен скрининг на деца в
общинските детските ясли и градини.
• Лайънс скрининг център на Бул. Осми Приморски полк, 67 А,
Варна Телефон: 0885050750: Раб.време: Четна дата от 9 до 13
ч. Нечетна дата от 14 до 18 ч.- безплатен очен, слухов и гр.
изкривявания скрининг на деца.
• Кампания за опазване слуха на младежите.

ЛК ДОБРИЧ:
• Два комплекта за очен скрининг.
• Програма за безплатен очен и на гръбначните изкривявавния
скрининг на деца.
• Програма за деинституционализиране на деца - Майките на
лайънс.

ЛК Варна Академика –

• Конференция на тема „Превенция на рака на маточната
шийка „

ЛК Силистра:
• Програма Четене

ЛК Плевен :
• Програма за масов безплатен очен скрининг на деца в
общинските детски ясли и градини.
• Програма за безплатен профилактичен преглед на децата от
4 клас за гръбначни изкривявания и УНГ
• Мултимедийна беседа „Новите технологии- полза и вреда
върху слуховъзприятието“ с учениците от 8-12 клас.

ЛК Търговище:
• Изграждане на спортна площадка.

Лайънс клубовете с добри практики в
служба на хората с нарушено зрение и
притежаващи скринингова и друга техника
за прегледи, готови да ги споделят с
други клубове, могат да изпратят
информация с цел създаване на Банка за
лайънс ресурси

Организационни въпроси:
Лайънс членовете, желаещи да се включат в работата на
комисията като експерти да изпратят име, лайънс клуб в
който членуват, телефон и е-mail за връзка и по желание
кратко описание на своите компетенции и опитности.
.
Анета Попова - ЛК „Пловдив – Филипополис“ ,
GSM: 0896 698 347 , e-mail: aneta.plovdiv@ gmail.com
Д-р Любомир Димитров - ЛК Панагюрище ,
GSM: 0894590187; e-mail : arsa_cska@abv.bg
г-н Лилян Батолски -ЛК Плевен,
GSM 0887 922856 , e-mail:libat@gbg.bg

КОНТАКТИ :
• СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ССБ/
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Васил Трифонов Долапчиев- председател
1309 София, ул. "Найчо Цанов" 172
Факс: 02 812 70 49
тел.: 02 812 70 50; 02 812 70 51
• РЕГИОНАЛНИ СЪЮЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ /РСО/
РСО - Благоевград
Мария Благоева Картулева - председател
Гр.Благоевград-2700 ул."Хр.Смирненски"№1; тел. 073/88-54-25

РСО - Бургас
Бинка Димитрова Монева - председател
Гр.Бургас – 8000; ЖК"Зорница" бл.47 п.к.21, тел. 056/863212
РСО - Варна
Методи Демирев Андонов - председател
гр.Варна – 9009 ; ул."Петко Стайнов" 3 ; тел. 052/732116 ; 052/732151
РСО - Дряново
Минчо Ганчев Ганев - председател
5370 Гр.Дряново – 5370; Ул."Шипка" 208; 0676/74238
РСО - Кюстендил
Борислав Георгиев Лазаров - председател
2500 Кюстендил; ул."Гранички път", 8 п.к. на портала тел. 078/522549
РСО - Кърджали
Шюкран Мустафа Исмаил - председател
6600 гр.Кърджали,бул."България" 49 ет.3; тел. 0361/62 286

РСО - Монтана
Атанас Велков Иванов - председател
3400гр. Монтана ; ул."Ал.Стамболийски",6 ет.7 ст.611 п.к.41; тел. 096/305-701
РСО - Плевен
Павлин Ангелов - председател
5800 Плевен; ул."Индустриална" п.к.196; тел. 064/824210
РСО - Пловдив
Велик Стефнов Атанасов - председател
4006 гр.Пловдив; бул."Цариградско шосе" 112; тел. 032/624038
РСО - Русе
Росица Иванова Маринова - председател
7004 гр. РУСЕ ; ул. Плиска 78 бл. Мадара; тел. 082/841847
РСО - Силистра
Петранка Стоянова - председател
7500 гр. Силистра; ул. “Петър Вичев”, 9; тел. 086/821759

РСО - Смолян
Теменужка Миткова - председател
4702 гр.Смолян ; кв."Устово", ул."Пазарска" 25; тел. 0301/64547
РСО - София
Асен Исаев Алтънов - председател
1202 гр София; ул. “Цар Симеон” 110; тел. 02/8033540
РСО - Стара Загора
Дина Желева - председател
6000 гр.Стара Загора ; Ул."Господин Михайловски", 26; тел. 042/638914
РСО - Шумен
Любомирка Лазарова - председател
9700 Шумен ул. "Цар Освободител" № 104; тел. 054/87-75-09
РСО - Сливен
Тодор Радев - председател
Сливен 8802,кв."Република"бл.35 партер; тел. 044/622487

