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Идеи за проекти свързани с опазване на зрението

1. Работете с местни офталмолози за организиране на презентация за ученици на тема
"Опазване здравето на очите ".
2. Организирайте провеждането на спортни и рекреативни дейности за хора с увредено
зрение като игра на боулинг, риболов, плуване и др.
3. Спонсорирайте организирането на Брайлова изложба в местната библиотека.
4. Организирайте транспортирането до болници или други обществени места на слепи и
хора увредено зрение.
5. Дайте своя принос за рехабилитацията на центрове за обучение за слепи и хора със
зрителни увреждания чрез доброволчески труд.
6. Окажете съдействие при организирането на рекреативни лагери за деца със зрителни
увреждания чрез подсигуряване на
лагеруващите с храна и транспорт .
7. Проведете прегледи на зрението и за Диабет на възрастни хора по домовете им или в
организирано помещение.
8. Организирайте на раздаване на очила и рамки за очила на възрастни хора и социално
слаби.
В момента има налични очила както следва:
Диоптри. Брой
1) + 1.25 - 346 бр.
2) + 1.50 - 160 бр.
3) + 1.75 - 240 бр.
4) + 2.25 - 230 бр.
5) + 2.75 - 160 бр.
6) Очила с различни диоптри на двете очи - 3 000бр.

9. Установете контакт с най-близката Лайънс Очна Банка за да получите информация и
донорска карта.
На специално организирано събитие раздайте материалите на хората и ги окуражете
да станат доброволни донори на очи след смъртта им за процедури за спасяване на
зрението на други.
10. Свържете се с местните училища да изискате списък с учениците със зрителни
увреждания , както и от какви материали и пособия се нуждаят те.
11. Организирайте Обществено шествие под мотото "Да опазим зрението" с цел
фондонабиране на средства за деца с увреждания
12. Отправете покана към незрящ човек с куче водач, който да бъде поканен за гостлектор на клубно или дистрикт мероприятие .
13. Спонсорирайте издаването на книжка на тема "Как да общуваме с незрящи хора "и
образовайте с тях Обществото ( граждани, бизнесмени и др)" за да може ефективно да
приемат и общуват с хората със зрителни увреждания.
14. Инициирайте създаването на Аудио библиотека с устройства за прослушване.
15. Организирайте литературни четения за хора със зрителни увреждания.
16. Организирайте образователно събитие за разясняване на опасността от Диабет и
свързаните с това очни болести.
17. Направете директория със списък с наличните ресурси в помощ на хората със
зрителни увреждания във Вашата Общност и я предоставете на родителите на тези
деца, училищата и офталмолозите.
18. Заедно с офталмолози и други специалисти организирайте образователни събития
относно начините за опазване и профилактика на зрението.
19. Организирайте събирането на използвани очила чрез Лайънс кампания в нарочен
център за това.
20. Организирайте Обществени групи за съдействие и помощ на хора със зрителни
увреждания ,работещи в синхрон с Лайънс клубовете.
21. Включете се в официалното отбелязване на Международния ден на Белия бастун 15 Октомври.
Как? За пръв път миналата година Зона Черно море отбеляза този ден с дарения
на бели бастуни към местни структури на незрящите в своите градове, с провеждане на
разяснителни кампании и раздаване на листовки (отразено на страниците на бюлетина
на Дистрикт 130). Тази година инициативата продължава. Ако някой от клубовете и/или
зоните проявява интерес, можем да изпратим листовката в електронен вид, или направо
да ги включим като бройки към заявените за печат количества. До дни ще имаме
окончателен вариант на листовката.
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