
Läsprogammet 

“Ju mer du läser, desto mer vet du.
Ju mer du vet, desto fler platser besöker du”
Dr. Seuss, barnboksförfattare

Agera nu 
Gör som andra lionmedlemmar runtom i världen, genomför läs- och
utbildningsprojekt för att hjälpa till att öka läskunnigheten. Oavsett om det 
gäller att anordna en lokal rättstavningstävling eller donera böcker/datorer till
lokala biblioteket/skolan kan ni delta i ett praktiskt projekt och visa att Lions
insatser har betydelse. 

Projektidéer
Oavsett om du är en lärare med en passion att hjälpa ett barn att läsa, en
entreprenör redo att hjälpa till att utveckla ett lokalt läsprogram, en IT-expert som
kan hjälpa till att introducera ny teknik för synskadade, eller någon som helt 
enkelt tycker om att läsa för ett barn är ingen insats för liten för att ha stor
betydelse. Följande är några projektidéer som din klubb och ditt distrikt kan
fundera på att genomföra:

• Hjälp till i ett läsprogram efter skoltid.
• Läs böcker för barn i lokala bibliotek.
• Samarbeta med lokala organisationer som specialiserat sig på att främja 

läs- och skrivkunskaper.
• Läs eller tala in böcker på band för blinda och handikappade. 
• Ordna Internet-uppkoppling på en skola eller ett bibliotek.

Dela med er av framgångar
Uppmuntra klubbar att rapportera sina projekt. Berätta om ert projekt på
webbplatsen! Logga in på MyLCI och berätta om ert läs- och skrivprojekt. Du kan
skicka in dina berättelser och bilder. Din berättelse kan komma att användas i ett
flertal av Lions Clubs Internationals publikationer –inklusive i vår blogg och i
sociala media. 

Resurser
Det finns ett flertal resurser tillgängliga inom läsprogrammet, till exempel en
planeringsguide och ett blad med projektidéer. På LCI:s webbplats finns det 
bilder som klubbarna kan använda för att skapa material till läsprogrammet.

För mer information eller resurser, gå till www.lionsclubs.org och ange 
sökordet “läsprogram” eller kontakta Service Activities Division via e-post
programs@lionsclubs.org.

Att kunna läsa och
utbilda sig är viktigt för
att komma ur fattigdom,
sjukdom och andra
sociala problem. Trots
det finns det nästan en
miljard människor i
världen som inte kan
läsa och skriva.

Ny tillgång till digital
information ger kraft att
förändra liv och stärka
samhällen, men enligt
Gates Foundation har
uppemot fem miljarder
människor - nästan
90 % av jordens
befolkning - inte 
tillgång till Internet. 

1 av 6 personer 
har inte tillgång
till Internet. 

“793 miljoner 
människor runt om
i världen kan inte
läsa dessa ord”
(UNESCO)
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