
FAKTA
•	 Bjuda in experter inom ögonområdet, för att informera Lions och Leos om vanliga ögonsjukdomar som kan leda till blindhet om de 

inte behandlas.

•	 Använda ”Lions ögonhälsoprogram”, för att informera dig själv och klubbens medlemmar om blindhet.

•	 Bjuda in en person som är blind eller har nedsatt syn, för att berätta om teknologi som hjälper till i det dagliga livet.

•	 Gå igenom kursen ”Fakta om blindhet” på Hadley School for the Blinds webbplats, för öka kunskaper.

•	 Servera en måltid till klubbmedlemmarna och låta dem bära ögonbindel, för att skapa ökad förståelse om blindhet.

PROJEKTIDÉER
SYN

AGERA // NYBÖRJARE
•	 Samla in glasögon och skicka 

dem till Lions närmaste 
center för återanvändning av 
glasögon.

•	 Samla in böcker på 
blindskrift, med stor text 
eller ljudböcker och donera 
dem till en skola, bibliotek 
eller äldrecenter.

•	 Erbjuda inspelning av 
ljudböcker och tidningar till 
personer som är blinda.

AGERA // MELLAN
•	 Samarbeta med lokal sjukvårdspersonal, 

för att erbjuda synundersökningar till små 
barn, skolelever och vuxna.

•	 Använda materialet i Lions 
ögonhälsoprogram, för att stå värd för 
ett evenemang om blindhet och om 
ögonsjukdomar som kan orsaka blindhet.

•	 Sponsra ett evenemang under 
världsyndagen.

•	 Sponsra elever med nedsatt syn, till exempel 
vid läger och tävlingar.

•	 Genomföra ett konstprogram för barn och 
vuxna som är blinda eller har nedsatt syn.

•	 Samarbeta med en ögonbank, för att 
informera om betydelsen av donation av 
hornhinnor.

•	 Sammanställa en matrikel över resurser och 
service som finns för dem som är blinda eller 
har nedsatt syn.

•	 Delta som frivillig vid läger för barn eller 
vuxna som är blinda eller har nedsatt syn 
samt i samband med yrkesträning.

•	 Genomföra en idrottstävling för barn både 
med och utan nedsatt syn.

•	 Genomföra en insamling för att köpa vita 
käppar och annan utrustning till dem som är 
blinda eller har nedsatt syn.

AGERA // AVANCERAD
•	 Samarbeta med arbetsgivare, för att 

genomföra synundersökningar på 
arbetsplatser.

•	 Samarbeta med lokala optiker, för att 
erbjuda rabatter på glasögon till människor 
som inte själva har råd med nya glasögon.

•	 Hjälpa till med transporter för barn, 
arbetande vuxna och pensionärer som är 
blinda eller har nedsatt syn.

•	 Anordna bollsportsturneringar för blinda.

•	 Bidra med insamlingar eller arbetskraft till 
organisationer som utbildar servicehundar. 

•	 Stödja lokala bibliotek med teknisk 
utrustning, så att människor med nedsatt 
syn kan få tillgång till böcker och tidningar.

•	 Bygga en trädgård med växter, fontäner 
och skulpturer, där blinda människor kan 
använda sin känsel, luktsinne, hörsel och 
smak. Tillhandahålla material på blindskrift 
eller via inspelning.

•	 Samarbeta med en skola för blinda, för att 
stödja undervisning, teknologi och underhåll.

•	 Samarbeta med specialister som kan 
tillhandahålla fortlöpande stöd till lärare och 
arbetsgivare.
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