
O programa de Reciclagem de Aparelhos
Auditivos proporciona aparelhos de audição

a custos reduzidos para pessoas com
recursos financeiros limitados.

de aparelhos auditivos
Reciclagem



POR QUE RECICLAR
APARELHOS
AUDITIVOS
A Organização Mundial da
Saúde estima que pelo menos
278 milhões de pessoas têm
algum grau de deficiência
auditiva. Mesmo assim,
estima-se que atualmente, a
produção anual de aparelhos
auditivos atende menos de
10% da necessidade global.
As pessoas pobres são
especialmente afetadas porque
não podem assumir os custos
de cuidados preventivos
necessários para evitar a perda
da audição ou de aparelhos
para melhorar sua audição.

Deficiências auditivas e
surdez são problemas graves
pois impõem dificuldades
sociais e econômicas aos
indivíduos, famílias,
comunidades e países.

As crianças com deficiências
auditivas frequentemente
sofrem com o desenvolvimento
lento das habilidades de fala e
linguagem, o que pode resultar
em atrasos no aprendizado e
formação escolar. Os adultos
com deficiências auditivas
encontram dificuldades em
conseguir trabalho e manter-se
empregados. Tanto as crianças
como os adultos estão sujeitos
à isolação social em resultado
de deficiências auditivas.

Organização Mundial da
Saúde 2008
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DOE UM APARELHO AUDITIVO
PARA AJUDAR
Os Lions clubes coletam aparelhos auditivos e os
encaminham aos Centros de Reciclagem de Aparelhos
Auditivos . Os centros utilizam os aparelhos doados de
diversas maneiras:

• Os Leões podem firmar parcerias com especialistas
em audição que recondicionam aparelhos doados
para servir às necessidades individuais dos recipientes;

• Os Leões podem proporcionar à uma equipe de
profissionais de cuidados auditivos ou voluntários
um suprimento de aparelhos auditivos
recondicionados para missões de saúde em
nações em desenvolvimento;

• Os Leões podem distribuir aparelhos auditivos
doados aos fabricantes interessados em dar crédito
aos Leões pelas partes aproveitáveis. O valor do
crédito é então empregado na compra de novos
aparelhos auditivos para as pessoas com
possibilidades financeiras limitadas.

“A surdez ainda isola uma pessoa - muito
mais do que a cegueira. Quando a pessoa é
cega, ela perde o contato com as coisas, mas
quando é surda, ela perde o contato com
outras pessoas.”

Helen Keller



COMO DOAR
Cuidadosamente embrulhe e deposite aparelhos
auditivos usados nas caixas de coleta do Lions que
poderão se encontrar em diversos locais pela
comunidade, como bibliotecas, centros
administrativos, centros de atendimento a idosos,
consultórios de audiologistas ou optometristas.
Aparelhos auditivos poderão também ser
encaminhados ao Centros de Reciclagem de
Aparelhos Auditivos de Lions. Visite o Website de
Lions Clubs International, www.lionsclubs.org para
encontrar o centro mais perto de você.

VOCÊ SABIA?
Os Lions clubes e as fundações do Lions de assistência
a deficientes auditivos coletam milhares de aparelhos
todos os anos.

Os Centros Leonísticos de Reciclagem de Aparelhos
Auditivos utilizam os aparelhos doados de diversas
maneiras para distribuí-los às pessoas necessitadas.

Os Leões são voluntários com o apoio de doações
públicas, contribuições de sócios individuais e
subsídios da Fundação de Lions Clubs International.

100% das doações públicas aos Lions clubes
é utilizada em causas humanitárias - nenhuma parte
do dinheiro arrecadado é usado para cobrir
despesas administrativas.

Para obter mais informações
Visite www.lionsclubs.org

ou contate o seu Lions clube local.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
300 W 22ND ST., OAK BROOK IL 60523 EUA

Telefone: 630.571.5466 ou ramal 725
e-mail: programs@lionsclubs.org
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