
Programa de Reciclagem de Óculos do Lions

GUIA DE CLUBE PARA 
COLETA DE ÓCULOS USADOS



Por que se envolver na reciclagem de óculos? 
A Organização Mundial da Saúde estima que 120 milhões de pessoas em todo o mundo são deficientes 
visuais devido a erros de refração não corrigidos (visão de perto e de longe). Erros de refração podem ser 
facilmente diagnosticados, medidos e corrigidos com óculos, lentes de contato ou cirurgia refrativa.  Ainda 
assim, milhares de pessoas não têm acesso a estes serviços básicos.

A participação no Programa de Reciclagem de Óculos do Lions pode aumentar a visibilidade de seu clube 
e oferecer aos seus companheiros Leões e Leos um projeto de equipe fácil e recompensador. Os óculos 
doados e coletados pelo seu clube podem ajudar a melhorar a qualidade de vida de crianças e adultos 
que vivem em comunidades de renda baixa e média ao redor do mundo. Muitos vão vivenciar a visão 
corrigida pela primeira vez, permitindo-lhes levar uma vida de trabalho mais produtiva, apoiar suas famílias, 
ir para a escola e avançar em sua educação.

Iniciar o Processo  
de Coleta
Etapa um: Designar um associado em seu clube 
para organizar e manter esforços para coletar os 
óculos.
 
Etapa dois:  Determinar os recipientes de coleta 
que seu clube utilizará.  O seu distrito talvez já 
ofereça os recipientes de coleta para óculos para 
projetos de coleta de clubes. Se não, você poderá 
comprar caixas oficiais de coleta de óculos da 
loja online de Lions Clubs International (item nº 
G1174DS) no www.lionsclubs.org.

Seu clube também pode optar por escolher 
o design de suas próprias caixas de coleta 
utilizando o logotipo oficial do Lions e o logotipo 
de Reciclagem em Prol da Visão do Lions. Ambos 
os logotipos estão disponíveis para download no 
website da associação.

Etapa três: Identificar locais dentro da comunidade 
para que as caixas de coleta sejam disponibilizadas. 
Explicar os benefícios de reciclagem de óculos 
aos proprietários e obter permissão prévia para 
a colocação das caixas de coleta em locais 
apropriados. Os pontos de coleta comunitários 
podem incluir:

Bancos  
Centros administrativos do município
Lanchonetes e restaurantes   
Centros recreativos comunitários  
Estações de ônibus, metrô, trem  
Lojas
Instituições de saúde 
Instituições de ensino
Bibliotecas  
Farmácias
Igrejas, templos

Etapa quatro: Expor as caixas de coleta de óculos 
ao redor da comunidade. São necessários vários 
tipos de óculos para crianças e adultos, incluindo 
óculos de grau muito alto e muito baixo. Óculos 
de leitura e óculos de sol sem grau também são 
necessários.  

As caixas de coleta de óculos do Lions colocadas 
em locais públicos não apenas representam seu 
clube, mas também o Lions Clubs International. 
As caixas devem estar limpas, serem atrativas, 
estarem em boas condições e serem esvaziadas 
regularmente.



Etapa cinco: Promover seu projeto de reciclagem. 
As seguintes atividades sugeridas podem ajudar 
a promover o seu clube e a manter um programa 
de reciclagem de óculos de sucesso em sua 
comunidade.

•  Liste os locais de coleta na página da web de 
seu clube, nas páginas de mídia social, jornal ou 
outros canais locais.

•  Realize uma coleta de óculos em coordenação 
com uma feira ou evento de saúde ou com uma 
iniciativa de “limpeza geral” da comunidade.

•  Faça uma apresentação sobre “Reciclagem em 
Prol da Visão” em uma escola local e encoraje os 
estudantes a participarem da coleta de óculos.

Etapa seis: Todas as caixas de coleta devem ser 
esvaziadas no dia 1 e no dia 15 de cada mês, ou 
com mais frequência, se necessário. O nome de 
seu clube e informações para contato atualizadas 
devem aparecer na caixa, em caso dela precisar 
ser esvaziada ou substituída.  

Determine se os óculos coletados serão enviados 
para um centro de reciclagem regional ou para um 
dos Centros de Reciclagem de Óculos do Lions 
oficiais listados no website da associação. Entre 
em contato com o centro a respeito das instruções 
de remessa e envio. Antes do envio, seu clube é 
encorajado a fazer uma prévia seleção dos óculos 
coletados, removendo qualquer caixa de óculos ou 
lentes soltas.

Etapa sete: Lembre-se de reportar os projetos de 
reciclagem de óculos de seu clube no Relatório 
de Atividades de Serviços no MyLCI. Compartilhe 
os resultados finais da sua campanha de coleta 
com todos os clubes participantes e membros da 
comunidade, e reconheça a contribuição deles em 
tornar o projeto um sucesso.

Recursos
Todos os recursos do Programa de Reciclagem de 
Óculos do Lions estão disponíveis para download 
no website da associação.

•  O folheto de Reciclagem em Prol da Visão  
(IAD-403) é uma publicação informativa para 
Leões, Leos ou membros da comunidade que 
têm interesse na coleta de óculos.

•  O Certificado de Apreciação de Reciclagem 
em Prol da Visão do Lions (IAD-405) pode ser 
concedido àqueles que apoiam o programa de 
reciclagem de óculos.

•   O Formulário de Locais de Coleta para 
Reciclagem em Prol da Visão do Lions  
(IAD-404) permite que seu clube liste locais  
de coleta comunitários no Localizador de  
Clubes da associação. Isto é útil para as  
pessoas que visitam o website de LCI em  
busca de um local para doação de óculos.  
Por favor, preencha o formulário e envie para  
eyeglasses@lionsclubs.org. 

•    Os logotipos de Reciclagem em Prol da 
Visão e de Lions Clubs International podem 
ser utilizados em comunicados à comunidade ou 
outras formas de comunicação para divulgação 
de seu projeto.

Para mais informações
Para mais informações sobre o Programa de 
Reciclagem de Óculos do Lions Clubs International, 
por favor, envie suas solicitações para:

Lions Clubs International
Tel.: 630.571.5466
E-mail: eyeglasses@lionsclubs.org

“Sozinhos podemos fazer tão pouco; unidos podemos  
fazer muito.”   
Helen Keller

http://members.lionsclubs.org/PO/serve/sight/recycle-eyeglasses/recycling-centers/index.php
mailto:mailto:eyeglasses%40lionsclubs.org?subject=
mailto:mailto:eyeglasses%40lionsclubs.org?subject=


Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook, IL, 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
Tel.: 630.571.5466
Fax: 630.571.1692
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