
Lukutaito-ohjelma (Reading Action Program, RAP)

“Mitä enemmän luet, sitä enemmän tiedät.
Mitä enemmän tiedät, sitä enemmän tulet näkemään.”
Dr. Seuss, lastenkirjailija

Ryhdy toimiin 
Liity maailman lionien joukkoon, kun he pyrkivät toteuttamaan luku- ja
koulutushankkeita ja parantamaan lukutaitoa. On sitten kyse kirjoitustaitoon
liittyvän kilpailun järjestämisestä tai kirjojen ja tietokoneiden lahjoittamisesta
paikalliselle koululle tai kirjastolle, osallistukaa tähän käytännön lionsprojektiin,
jossa näytetään mikä vaikutus lionien työllä on. 

Projekti-ideat
Olitpa kouluttaja, jonka intohimo on opettaa lapsia lukemaan, yrittäjä, joka on
valmis kehittämään paikallista lukutaito-ohjelmaa, tietotekniikan asiantuntija, joka
voi auttaa uuden tekniikan tuomisessa näkövammaisille, tai joku joka vain nauttii
lapselle lukemisesta, jokaisella ponnistuksella on väliä. Seuraavassa on joitakin
projekti-ideoita, joita klubin ja piirin jäsenet voivat harkita:

•  Auttakaa koulun jälkeen järjestettävässä lukuohjelmassa
•  Lukekaa lapsille paikallisissa kirjastoissa tai kouluissa
•  Tehkää yhteistyötä paikalllisten asiantuntijoiden kanssa lukemisen lisäämiseksi
•  Lukekaa tai nauhoittakaa kirjoja sokeidelle ja näkövammaisille 
•  Hankkikaa koululle tai kirjastolle internetyhteys

Kerro muille onnistuneista projekteista
Kannustakaa klubeja kertomaan niiden projekteista. Kertokaa projektistanne meille
verkossa! Kirjaudu sisään MyLCI:hin ja kerro meille lukutaitoon liittyvästä
projektistanne. Voit lähettää tarinoita ja kuvia. Teidän tarinanne voidaan esitellä
missä tahansa Lions Clubs Internationalin materiaaleissa – mukaan lukien blogissa
ja sosiaalisen median sivustoilla. 

Resurssit
Saatavilla on useita RAP resursseja kuten suunnitteluopas ja projekti-ideoita 
klubien käyttöön. LCI:n verkkosivulta löytyy myös taidetta, jota voidaan käyttää
ohjelmaan liittyvien materiaalien luomisessa.

Lisätietoja saa verkkosivulta www.lionsclubs.org, hakusanalla “Reading Action
Program” tai ottamalla yhteyttä Service Activities Division -osastoon 
sähköpostitse programs@lionsclubs.org .

Koulutus ja lukutaito
ovat ehdottoman
tärkeitä taistelussa
köyhyyttä, sairauksia ja
muita sosiaalisia
ongelmia vastaan.
Kuitenkin tänä päivänä
lähes miljardi ihmistä 
on lukutaidottomia.

Mahdollisuus saada
digitaalista tietoa voi
muuttaa ihmisten
elämän ja tehdä
yhteisöistä vahvempia,
mutta Gates Foundation
-säätiön arvion mukaan
lähes 5 miljardilla
ihmisellä - lähes 90%
maailman väestöstä - 
ei ole pääsyä internetiin. 

Yhdellä kuudesta
ihmisestä maail-
massa ei ole pääsyä
internetiin 

793 miljoonaa 
ihmistä ei 
pysty lukemaan
näitä sanoja
(UNESCO)
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