
LIONS PROGRAM FÖR INSAMLING AV GLASÖGON

EN KLUBBVÄGLEDNING FÖR 
INSAMLING AV BEGAGNADE 
GLASÖGON



Varför involvera sig i glasögoninsamling? 
Världshälsoorganisationen bedömer att 120 miljoner människor i världen är synskadade på grund av ej 
åtgärdade brytningsfel (när- och långsynthet). Brytningsfel kan enkelt diagnostiseras, mätas och korrigeras 
med glasögon, kontaktlinser eller genom operation.  Men miljontals människor har inte tillgång till dessa 
grundläggande tjänster.

Att delta i Lions glasögoninsamlingsprogram kan öka klubbens synlighet och skapa ett projekt för lion- och 
leomedlemmar som är både enkelt och berikande. De glasögon som samlas in av din klubb kan förbättra 
tillvaron för barn och vuxna som bor i låg- eller medelinkomstländer runt om i världen. Många kommer att 
uppleva korrigerad syn för första gången, vilket gör det möjligt för dem att arbeta, försörja sin familj, gå i 
skolan och vidareutbilda sig.

Inleda insamlingsarbetet
Steg ett: Utse en medlem i klubben att organisera 
och ansvara för klubbens glasögoninsamling.
 
Steg två:  Bestäm vilka insamlingslådor er klubb 
kommer att använda.  Ert distrikt kanske redan 
har insamlingslådor som ni kan använda. Om inte, 
kan ni köpa officiella insamlingslådor (artikelnr. 
G1174DS) från LCI:s butik på webbplatsen www.
lionsclubs.org 

Ni kan också välja att designa er egen 
insamlingslåda genom att använda Lions officiella 
logotyp och logotypen för Lions Recycle for 
Sight. Båda logotyperna kan laddas hem från 
organisationens webbplats.

Steg tre: Finn platser på hemorten där ni 
kan placera ut insamlingslådorna. Förklara 
fördelarna med att återanvända glasögon för 
butik/företagsägarna och be om lov innan ni 
placerar ut insamlingslådorna på önskad plats. 
Insamlingsplatser kan till exempel vara:

Banker  
Kommuncenter
Caféer, butiker och restauranger   
Idrottsplatser  
Buss/tåg/tunnelbanestationer  
Affärer
Vårdcentraler 
Skolor
Bibliotek  
Apotek
Kyrkor

Steg fyra: Placera insamlingslådor i hela samhället 
Olika typer av glasögon för barn och vuxna behövs, 
både med låg och stark styrka. Läsglasögon och 
solglasögon utan styrka behövs också.  

Lions insamlingslådor som placeras på allmänna 
platser representerar inte bara er klubb utan 
Lions Clubs International. Lådorna bör vara rena, 
attraktiva och i gott skick, lådorna bör tömmas 
regelbundet.



Steg fem: Marknasför ert insamlingsprojekt 
Följande aktiviteter kan hjälpa er klubb att 
upprätthålla ett framgångsrikt insamlingsprogram i 
ert samhälle:

•  Ange era insamlingsplatser på klubbens 
webbplats, i sociala medier, i den lokala tidningen 
eller i lokal-tv.

•  Samla in glasögon i samband med ett annat 
evenemang på orten, till exempel en vår- eller 
höstmarknad.

•  Håll en Recycle For Sight-presentation vid en 
lokal skola och uppmuntra eleverna att delta i 
glasögoninsamlingen.

Steg sex: Alla insamlingslådor bör tömmas den 1:a 
och den 15:e varje månad eller oftare. Klubbens 
namn och kontaktinformation bör synas på lådan 
om lådan skulle behöva tömmas eller bytas ut.  

Bestäm om insamlade glasögon ska skickas till ett 
regionalt återvinningscenter eller till ett av  Lions 
officiella återvinningscenter som finns publicerade 
på organisationens webbplats. Kontakta centret för 
att få instruktioner om paketering och frakt. Innan 
ni skickar iväg glasögonen uppmuntras klubben att 
sortera glasögonen genom att ta bort alla fodral och 
glas som sitter löst.

Steg sju: Kom ihåg att rapportera klubbens 
insamlingsprojekt via serviceaktivitetsrapporten 
på MyLCI.  Berätta om insamlingskampanjens 
slutresultat för alla deltagande klubbar och boende 
på orten, och tacka för deras insats.

Resurser
Alla resurser om Lions glasögoninsamlingsprogram 
finns att ladda hem från organisationens webbplats.

•  Lions broschyr om glasögoninsamling 
(IAD-403) är en informativ publikation för 
lionmedlemmar, leomedlemmar och boende 
på orten som är intresserade av att samla in 
glasögon.

•  Det finns även ett certifikat (IAD-405) som 
kan överlämnas till dem som har hjälpt till med 
er glasögoninsamling.

•  Formuläret för insamlingsplatser (IAD-404) ger 
klubben möjlighet att ange insamlingsplatserna 
i funktionen, Hitta en klubb, på organisationens 
webbplats. Det är till hjälp för medlemmar 
och allmänheten som besöker webbplatsen 
för att ta reda på var de kan donera sina 
glasögon. Vänligen fyll i och skicka formuläret till 
eyeglasses@lionsclubs.org 

•    Lions Recycle for Sight och Lions Clubs 
International logotyper kan användas på 
affischer eller i annan kommunikation för att 
främja ert projekt.

För mer information
För ytterligare information om Lions Clubs 
Internationals program för glasögoninsamling 
kontaktar du:

Lions Clubs International
Telefon: 630-571-5466
E-post: eyeglasses@lionsclubs.org

"Ensamma kan vi göra så lite, men tillsammans kan vi göra 
så mycket."   
Helen Keller



Lions Clubs International
300 W 22nd Street
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
Telefon: 630-571-5466
Fax: 630-571-1692
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