L I O N S C L U B S I N T E R N AT I O N A L

L I O N S C L U B S I N T E R N AT I O N A L

Sharing
the Vision

Sharing
the Vision

แนวคิด 25 โครงการทีเกี�ยวสายตา
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1.

ทํางานกับมืออาชีพการดูแลสายตาในท้องถิ�นเพื�อให้ความรูเ้ กี�ยวกับ
สุขภาพและความปลอดภัยของดวงตา
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ทํางานกับมืออาชีพการดูแลสายตาในท้องถิ�นเพื�อให้ความรูเ้ กี�ยวกับ
สุขภาพและความปลอดภัยของดวงตา

2.

จัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมสันทนาการสําหรับบุคคลที�มีความ
บกพร่องทางสายตาเช่นโบว์ลิ�ง ตกปลาหรือว่ายนํ �า
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3.

สนั บสนุ นการจัดนิ ทรรศการที�ห้องสมุด

3.

สนั บสนุ นการจัดนิ ทรรศการที�ห้องสมุด

4.

บริการโดยสารผู้ท�ตี าบอดหรือความบกพร่องทางสายตา เพื�อไปพบ
แพทย์และที�อ�น
ื ๆ
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แพทย์และที�อื�น ๆ

5.

อาสาสมัครช่วยเหลือคนตาบอด / บกพร่องทางสายตา ที�ศน
ู ย์ฟื�นฟูและ
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
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ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

6.

อาสาสมัครที�คา่ ยนั นทนาเด็กหรือผู้ ใหญ่ ที�ตาบอดหรือความบกพร่อง
ทางสายตา สนุ บสนุ นอาหารหรือการขนส่งหรือทําความสะอาดและ
ซ่อมแซมศูนย์ท�คี า่ ย
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ซ่อมแซมศูนย์ท�คี า่ ย

7.

หาผู้ช่วยชาญเพื�อคัดกรองดวงและโรคเบาหวาน สําหรับผู้สูงอายุ
ตามที�อยู่อาศัยที�อยู่อาศัยในท้องถิ�น
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ตามที�อยู่อาศัยที�อยู่อาศัยในท้องถิ�น

8.

โน้ มน้ าวผู้ปกครองของเด็กตาบอดลงทะเบียนเรียนฟรีหลักสูตร
การศึกษาทางไกลที�เป็ นพันธมิตรของไลออนส์สากล เช่น โรงเรียน
Hadley สําหรับคนตาบอด
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9.

ติดต่อธนาคารดวงตาไลออนส์ที� ใกล้ท�สี ุดเพื�อขอเอกสารประชาสัมพันธ์
และบัตรผู้บริจาคดวงตา

9.

ติดต่อธนาคารดวงตาไลออนส์ที� ใกล้ท�สี ุดเพื�อขอเอกสารประชาสัมพันธ์
และบัตรผู้บริจาคดวงตา

10. Provide local schools with assistive technology to meet
the needs of students who are blind or visually
impaired.
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11. สนั บสนุ นเครือ� งมือที�อํานวยความสะดวกให้กับโรงเรียนเพื�อตอบ

11. สนั บสนุ นเครือ� งมือที�อํานวยความสะดวกให้กับโรงเรียนเพื�อตอบ

สนองความต้องการของนั กเรียนตาบอดหรือความบกพร่องทาง
สายตา
12. จัดหาคนฝึ กสุนัขนํ าทาง เพื�อบรรยายสําหรับผู้ที�สนใจของกิจกรรม

ของสโมสรในชุมชน
13. ทํางานร่วมหรือที�ปรึกษากับผู้มีความชํานาญด้านคนตาบอด ในความ

พยายามทีจ� ะให้ความรูแ้ ก่ชุมชน (ประชาชน นั กธุรกิจ เจ้าของกิจการ
ฯลฯ ) เพื�อให้พวกเขาสามารถตอบคําถามกับคนตาบอดหรือผู้ที�มี
ความบกพร่องทางสายตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14. อาสาสมัครช่วยเหลือที�ธนาคารดวงตาประจําท้องถิ�น หรือศูนย์

รี ไซเคิลดวงตาของไลออนส์
15. ช่วยนํ าตําราและตําราเพื�อชีวต
ิ และอาสาอ่านหนั งสือและวารสารเพื�อ

คนตาบอด
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16. ส่งเสริมความตระหนั กโรคเบาหวานและการสูญเสียการมอง

16. ส่งเสริมความตระหนั กโรคเบาหวานและการสูญเสียการมอง

17. มีความตระหนั กเกี�ยวกับกาแหล่งเรียนรูก้ ารสูญเสียการมองเห็น หรือ

17. มีความตระหนั กเกี�ยวกับกาแหล่งเรียนรูก้ ารสูญเสียการมองเห็น หรือ

เห็น ในอีเว้นท์ท�สี ําคัญของโรงเรียน

ตาบอด ในชุมชน โดยการจัดทําแหล่งเรียนรูแ้ ละแบ่ง�นให้กับพ่อแม่ผู้
ปกครอง ครู และผู้เชี�ยวชาญทางการแพทย์ ในชุมชน
18. ส่งเสริมความตระหนั กสาเหตุการสูญเสียการมองเห็นและตาบอด

ทํางานร่วมกับผู้เชี�ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตา โดยจัดเป็ นอีเวนท์การ
ศึกษาของชุมชน
19. รวบรวมแว่นตาเพื�อส่งไปสถานที� ใกล้ท�สี ุดของศูนย์ รี ไซเคิล

ดวงตาของไลออนส์
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20. ร่วมมือกับกลุ่มช่วยเหลือตนเองในชุมชนผู้ท�ต
ี าบอด / บกพร่องทาง

20. ร่วมมือกับกลุ่มช่วยเหลือตนเองในชุมชนผู้ท�ต
ี าบอด / บกพร่องทาง

21. จัดหาอักษรเบรลล์หรือ เสียงเตือนสําหรับผู้ ใหญ่ที�ตาบอด
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22. เป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "ปี� บเบสบอล"
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23. จัดกิจกรรมสโมสรเพื�อเยี�ยมชมบ้านพักคนตาบอด
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24. สนั บสนุ นหนั งสืออักษรเบรลล์ ให้กับเด็กและผู้ ใหญ่ที�ตาบอด
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