
Sharing 
the Vision
แนวคิด 25 โครงการทีเกี�ยวสายตา

1. ทํางานกับมืออาชีพการดแูลสายตาในท้องถิ�นเพื�อให้ความรูเ้กี�ยวกับ
สุขภาพและความปลอดภัยของดวงตา

2. จัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมสันทนาการสําหรบับุคคลที�มีความ
บกพรอ่งทางสายตาเช่นโบวล์ิ�ง ตกปลาหรอืวา่ยนํ�า

3. สนับสนุนการจัดนิทรรศการที�ห้องสมุด

4. บรกิารโดยสารผู้ที�ตาบอดหรอืความบกพรอ่งทางสายตา เพื�อไปพบ
แพทย์และที�อื�น ๆ

5. อาสาสมัครช่วยเหลือคนตาบอด / บกพรอ่งทางสายตา ที�ศนูย์ฟื�นฟูและ
ศนูย์ฝึกอบรมวชิาชีพ

6. อาสาสมัครที�คา่ยนันทนาเด็กหรอืผู้ ใหญ่ ที�ตาบอดหรอืความบกพรอ่ง
ทางสายตา สนุบสนุนอาหารหรอืการขนส่งหรอืทําความสะอาดและ
ซ่อมแซมศนูย์ที�คา่ย

7. หาผู้ช่วยชาญเพื�อคดักรองดวงและโรคเบาหวาน สําหรบัผู้สูงอายุ
ตามที�อยู่อาศัยที�อยู่อาศัยในท้องถิ�น

8. โน้มน้าวผู้ปกครองของเด็กตาบอดลงทะเบียนเรยีนฟรหีลักสูตร
การศึกษาทางไกลที�เป็นพันธมิตรของไลออนส์สากล เช่น โรงเรยีน 
Hadley สําหรบัคนตาบอด
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9. ตดิตอ่ธนาคารดวงตาไลออนส์ที� ใกล้ที�สุดเพื�อขอเอกสารประชาสัมพันธ์
และบัตรผู้บรจิาคดวงตา

10. Provide local schools with assistive technology to meet
the needs of students who are blind or visually
impaired.

11. สนับสนุนเครื�องมือที�อํานวยความสะดวกให้กับโรงเรยีนเพื�อตอบ
สนองความตอ้งการของนักเรยีนตาบอดหรอืความบกพรอ่งทาง
สายตา

12. จัดหาคนฝึกสุนัขนําทาง เพื�อบรรยายสําหรบัผู้ที�สนใจของกิจกรรม
ของสโมสรในชุมชน

13. ทํางานรว่มหรอืที�ปรกึษากับผู้มีความชํานาญดา้นคนตาบอด ในความ
พยายามที�จะให้ความรูแ้ก่ชุมชน (ประชาชน นักธุรกิจ  เจ้าของกิจการ 
ฯลฯ ) เพื�อให้พวกเขาสามารถตอบคาํถามกับคนตาบอดหรอืผู้ที�มี
ความบกพรอ่งทางสายตาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

14. อาสาสมัครช่วยเหลือที�ธนาคารดวงตาประจําท้องถิ�น หรอืศนูย์
รี ไซเคลิดวงตาของไลออนส์

15. ช่วยนําตาํราและตาํราเพื�อชีวติ และอาสาอ่านหนังสือและวารสารเพื�อ
คนตาบอด

16. ส่งเสรมิความตระหนักโรคเบาหวานและการสูญเสียการมอง
เห็น ในอีเวน้ท์ที�สําคญัของโรงเรยีน

17. มีความตระหนักเกี�ยวกับกาแหล่งเรยีนรูก้ารสูญเสียการมองเห็น หรอื
ตาบอด ในชุมชน โดยการจัดทําแหล่งเรยีนรูแ้ละแบ่ง�นให้กับพ่อแม่ผู้
ปกครอง คร ูและผู้เชี�ยวชาญทางการแพทย์ ในชุมชน

18. ส่งเสรมิความตระหนักสาเหตกุารสูญเสียการมองเห็นและตาบอด 
ทํางานรว่มกับผู้เชี�ยวชาญดา้นการดแูลสุขภาพตา โดยจัดเป็นอีเวนท์การ
ศึกษาของชุมชน

19. รวบรวมแวน่ตาเพื�อส่งไปสถานที� ใกล้ที�สุดของศนูย์ รีไซเคลิ
ดวงตาของไลออนส์

20. รว่มมือกับกลุ่มช่วยเหลือตนเองในชุมชนผู้ที�ตาบอด / บกพรอ่งทาง
สายตาหรอืครอบครวัของพวกเขา

21. จัดหาอักษรเบรลล์หรอื เสียงเตอืนสําหรบัผู้ ใหญ่ที�ตาบอด

22. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "ปี� บเบสบอล"

23. จัดกิจกรรมสโมสรเพื�อเยี�ยมชมบ้านพักคนตาบอด

24. สนับสนุนหนังสืออักษรเบรลล์ ให้กับเด็กและผู้ ใหญ่ที�ตาบอด

25. จัดกิจกรรมเยี�ยมชมธนาคาร
ดวงตาไลออนส์
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