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25 Ideias para Projetos de Visão
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1.

Trabalhar com profissionais locais na área de oftalmologia,
organizando apresentações sobre cuidados e saúde ocular.

1.

Trabalhar com profissionais locais na área de oftalmologia,
organizando apresentações sobre cuidados e saúde ocular.

2.

Organizar uma atividade esportiva e recreativa para pessoas
visualmente deficientes, como boliche, pescaria ou natação.

2.

Organizar uma atividade esportiva e recreativa para pessoas
visualmente deficientes, como boliche, pescaria ou natação.

3.

Patrocinar uma exposição em Braille na biblioteca local.

3.

Patrocinar uma exposição em Braille na biblioteca local.

4.

Organizar serviços de transporte para pessoas cegas ou deficientes visuais para que possam ir ao médico ou a outros
compromissos.

4.

Organizar serviços de transporte para pessoas cegas ou deficientes visuais para que possam ir ao médico ou a outros
compromissos.

5.

Trabalhar como voluntário em um centro de reabilitação ou
vocacional para cegos ou deficientes visuais.

5.

Trabalhar como voluntário em um centro de reabilitação ou
vocacional para cegos ou deficientes visuais.

6.

Trabalhar como voluntário em um acampamento recreativo
para crianças ou adultos que sejam cegos ou deficientes visuais. Providenciar refeições ou transporte para as pessoas do
acampamento, ou ainda ajudando na limpeza e consertos.

6.

Trabalhar como voluntário em um acampamento recreativo
para crianças ou adultos que sejam cegos ou deficientes visuais. Providenciar refeições ou transporte para as pessoas do
acampamento, ou ainda ajudando na limpeza e consertos.

7.

Realizar um exame de vistas e detecção de diabetes para idosos em uma casa de repouso.

7.

Realizar um exame de vistas e detecção de diabetes para idosos em uma casa de repouso.

8.

Incentivar os pais de uma criança cega a inscrevê-la em cursos educacionais gratuitos à distância oferecidos pelo parceiro
de LCI, Escola Hardley para Cegos.

8.

Incentivar os pais de uma criança cega a inscrevê-la em cursos educacionais gratuitos à distância oferecidos pelo parceiro
de LCI, Escola Hardley para Cegos.

9.

Entrar em contato com o Banco Leonístico de Olhos mais
próximo para obter literatura e cartão dos doadores.

9.

Entrar em contato com o Banco Leonístico de Olhos mais
próximo para obter literatura e cartão dos doadores.
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10. Oferecer tecnologia assistiva às escolas locais para atender às
necessidades especiais de alunos cegos ou deficientes visuais.

10. Oferecer tecnologia assistiva às escolas locais para atender às
necessidades especiais de alunos cegos ou deficientes visuais.

11. Organizar uma “caminhada em prol da visão” a fim de arrecadar fundos em apoio ao acampamento Leonístico mais próximo para crianças cegas ou deficientes visuais.

11. Organizar uma “caminhada em prol da visão” a fim de arrecadar fundos em apoio ao acampamento Leonístico mais próximo para crianças cegas ou deficientes visuais.

12. Convidar uma pessoa que tenha um cão-guia para ser um
apresentador convidado em um evento do clube na comunidade.

12. Convidar uma pessoa que tenha um cão-guia para ser um
apresentador convidado em um evento do clube na comunidade.

13. Consultar um oftalmologista sobre como educar a comunidade (cidadãos, comerciantes, etc.) sobre as maneiras em
que podem efetivamente interagir com os cegos e deficientes
visuais.

13. Consultar um oftalmologista sobre como educar a comunidade (cidadãos, comerciantes, etc.) sobre as maneiras em
que podem efetivamente interagir com os cegos e deficientes
visuais.

14. Trabalhar como voluntário em um banco de córneas ou em
um Centro Leonístico de Reciclagem de Óculos.

14. Trabalhar como voluntário em um banco de córneas ou em
um Centro Leonístico de Reciclagem de Óculos.

15. Ajudar a promover a leitura de livros escolares e literatura em
geral. Trabalhar como voluntário para ler livros, jornais e outras
publicações para os cegos.

15. Ajudar a promover a leitura de livros escolares e literatura em
geral. Trabalhar como voluntário para ler livros, jornais e outras
publicações para os cegos.

16. Realizar um evento educativo para promover a conscientização sobre a diabetes e consequente perda da visão.

16. Realizar um evento educativo para promover a conscientização sobre a diabetes e consequente perda da visão.

17. Procurar saber sobre os vários recursos comunitários relativos
à perda da visão e problemas decorrentes, criando um diretório de recursos para os pais, educadores e comunidade médica da sua localidade.

17. Procurar saber sobre os vários recursos comunitários relativos
à perda da visão e problemas decorrentes, criando um diretório de recursos para os pais, educadores e comunidade médica da sua localidade.

18. Para despertar a conscientização sobre as causas comuns da
perda da visão, colaborar com profissionais da área realizando
eventos comunitários instrutivos.

18. Para despertar a conscientização sobre as causas comuns da
perda da visão, colaborar com profissionais da área realizando
eventos comunitários instrutivos.

19. Enviar os óculos coletados para o Centro Leonístico de Reciclagem de Óculos mais próximo.

19. Enviar os óculos coletados para o Centro Leonístico de Reciclagem de Óculos mais próximo.

20. Organizar um grupo de auto-ajuda na comunidade para pessoas cegas ou deficientes visuais e para as suas famílias.

20. Organizar um grupo de auto-ajuda na comunidade para pessoas cegas ou deficientes visuais e para as suas famílias.

21. Organizar uma trilha braille ou passeio sensorial nos jardins
para adultos cegos.

21. Organizar uma trilha braille ou passeio sensorial nos jardins
para adultos cegos.

22. Patrocinar um jogo ou torneio de Baseball.

22. Patrocinar um jogo ou torneio de Baseball.

23. Organizar uma visita do clube a um acampamento recreativo
para crianças cegas.

23. Organizar uma visita do clube a um acampamento recreativo
para crianças cegas.

24. Oferecer livros em braille para crianças e adultos cegos.

24. Oferecer livros em braille para crianças e adultos cegos.

25. Organizar uma excursão ao banco Leonístico de olhos local.

25. Organizar uma excursão ao banco Leonístico de olhos local.
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