Програма Акция Четене (ПАЧ) Кампания
“Колкото повече четете, толкова повече научавате.
Колкото повече знаете, толкова повече ще видите.”
Доктор Сюс, автор на детски книги

Участвайте
Присъединете се към Лайънс по целия свят в осъществяването на проекти свързани с
четене и образованието и помогнете за повишаване на грамотността. Независимо дали ще
организирате състезание по правопис или ще дарите книги или компютри на местната
библиотека или училище, участвайте в практически Лайънс проект, адресиращ огромната
глобална нужда и покажете въздействието на Лайънс.

Образованието и
грамотността са ключа за
надмощие над бедността,
болестите и други социални
проблеми.Въпреки това
близо един милиард хора
по целия свят са
неграмотни.
Достъпът до електронна
информация може да
промени живота и да
подсили обществото като
цяло, но според
фондацията „Гейтс“ близо 5
милиона души – почти 90%
от населениято на света –
нямат достъп до интернет.

1 от всеки 6
няма достъп
до интернет

1 от всеки 4
възрастни е
неграмотен

Идеи за проекти
•
•
•
•
•

Подпомагане на програма за четене в училищна занималня
Четене на деца в библиотека или училище
Подпомагане на местни организации по грамотността в насърчаване на четенето
Записване или четене на книги за слепи и хора с увредено зрение
Осигуряване на интернет връзка в библиотека или училище

Споделете успехите
Насърчавайте клубовете да отчитат проектите си. Клубовете, които отчетат със Service
Activity Report дейност, свързана с ограмотяване или четене, ще получат специално
създадения банер на „Програма Акция Четене“.
Всеки дистрикт управител, с поне 50% участие на клубовете в дистрикта в програми за
ограмотяване, ще получи специална награда на „Програма Акция Четене“ по случай
успеха.

Снимайте клип
Забавлявайте се докато правите нещо значимо! Всеки клуб има възможността да заснеме
клип. Печелившия клип ще бъде пуснат по време на заседанията на 96-тата Международна
Лайънс Конвенция в Хамбург, Германия, и клубът ще получи специално признание.

Ресурси
Достъпни са множество ресурси за програмата, вкл. Ръководство за планиране и списък с
идеи за проекти. Картинките и логата могат да бъдат свалени от международния сайт на
Лайънс с цел използването им върху материали, свързани с кампанията.
За повече информация и ресурси, посетете www.lionsclubs.org и потърсете “Reading
Action Program” или се свържете с отдел Публична Дейност на programs@lionsclubs.org
Или на тел. (630) 468-6893.

