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Giriş 

Bu bilgi kitabı, ”Lions’un Evrensel Hedefleri” arasında yer alan ve Lions’un ana 

programlarından olan Sight First - Önce Göz Nuru Programı ile ilgili bazı temel bilgiler vermek 

üzere hazırlanmıştır. 

Lions’un hizmet programları arasında olan ve sürekliliği desteklenen Temel Hizmet 

Programları’ndan olan “Sağlık Hizmetleri”nin; toplumsal faydalarının yanı sıra Lions’un 

tanıtımı ve genişlemesi açısından “Dünya Lions’u” için de ne kadar önemli programlar olduğu 

üzerinde durulacaktır. 

Lions tarafından 1990 yılından bu yana belirli bir program dahilinde yürütülen “Sight First 

Kampanyaları” ana hizmet programlarından en önemlisidir ve karşılıksız hizmet üreten Dünya 

Lionsu’nun yaklaşık olarak 20 yıldır amiral gemisi olma niteliğini korumaktadır. Lion’lar, 

bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarla milyonlarca kişinin görme yeteneğinin korunmasına 

veya yeniden kazanılmasına hizmet etmişlerdir. 

İşte, bu çalışmada sizlere “Sight First” programının öneminin yanı sıra program kapsamında 

tüm dünyada uygulanan hizmetlerden örnekler verecek, benzer programların çalışma 

döneminiz içerisinde “nasıl uygulanacağı” konusunda bazı ipuçları vermeye çalışacağım.  

Hellen Keller 

ABD'li pedagog, 1880 Tuscumbia, Alabama 

doğumludur. 19 aylıkken geçirdiği ateşli bir hastalık 

sonucunda kör olmuştur. Aynı zamanda sağır ve 

dilsizdir. Yaşamının büyük kısmında hep yanında 

olan, öğretmeni Anne Mansfield Sullivan’ın büyük 

çabaları sonucunda 8 yaşında braille alfabesini 

öğrenmiş  ve 10 yaşında konuşmaya başlamıştır. 

1904 yılında Radcliffe kolejinden mezun olup 

yaşamı boyunca körlüğün önlenmesi ve 

yaşamlarının kolaylaşması için çalışmıştır.  

Beş lisan bilen, bisiklet, kano ve yelkenli ile 

gezintiye çıkan, yüzen, satranç oynayan Helen 

Keller, yazdığı makaleler ve bir dizi kitapla kendisini 

özürlülere yardımcı olmaya adamıştır. Başta 

Amerikan Görme Engelliler Vakfı olmak üzere çok 

sayıda organizasyonda görev almış ve görevleri 

nedeniyle dünyanın pek çok yerine seyahat etmiştir. 

Engeline rağmen başardıkları, onu efsanevi bir kişilik haline getirmiştir.  
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Helen Keller, 1925 yılında, ABD, Ohio, Cedar Point’te yapılan Uluslararası Konvansiyonda 

Lion’lara hitap ederek birliğin gelecekteki en büyük misyonuna imza atmıştır. Helen Keller 

Lion’lara, “Karanlığa karşı kutsal savaşta körlerin şövalyesi” olma çağrısını burada yapmıştır.  

Helen keller 1968 yılında ABD’de öldü. 

 

Sight First – Lionların En Büyük Başarısı  

Helen Keller’in çağrısı ile “Körlerin Şovalyesi” olan Lionlar için “körlükle mücadele” 

dünyanın her yerindeki Lionlar için başlıca hizmet konusu olmuştur. Lionlar, amaçları 

doğrultusunda ve yaşadıkları ulusların gereksinimleri çerçevesinde hizmetler üretirken, bu 

konuya daima önem ve öncelik vermişlerdir. “Sight First” (Önce Göznuru) dünyanın 206 Ülke 

ve Coğrafi Bölgesinde faaliyet gösteren Lion’ların ortak uğraşısı olmuştur. 

Lionlar, 1988 yılında Singapur’da Göz Nuru ile 

ilgili olarak gerçekleştirilen Sempozyum sonrasında 

körlükle mücadelede farklı bir politika uygulanması 

gerektiğine inandılar ve göz nuru ile ilgili bu 

uğraşılarını SIGHT FIRST kampanyası kapsamında 

sürdürme kararı verdiler.  

İlk olarak 1989 senesinde Singapur’da yapılan WHO 

(Dünya Sağlık Örgütü) görevlilerinin de katıldığı 

uluslararası bir toplantı sonrası, 1990 yılında, 

“körlüğü önlemeye yönelik koruyucu hekimlik” 

hizmetlerini içeren Sight First (Önce Göznuru) 

programı ile bu programın gereksinimi olan 

finansmanı sağlayacak kampanya (Campaign Sight 

First - CSF) başlatılmıştır. 

Sight First, Lionların gerçekleştirdiği ve dünyayı 

değişteren en büyük ve en etkili projedir.  

Sight First, dünyada körlüğün artışını engellemek 

amacıyla hedeflerini belirlemiş ve üç aşamalı bir 

strateji oluşturmuştur. Böylece kampanyanın 

kapsamını genişletmiş ve uygulamanın tüm dünyada 

sürdürülmesini sağlayacak fonlar geliştirmiştir.  
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Sight First’ün Hedefleri 

Bu hedefler aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

Hedef 1 : Başlangıç aşamasında-CSF1; 

“Önlenebilir körlüğün ana nedenlerini mümkün olan 

her durumda kontrol altına almak ve 

önlemek”öncelikli hedef olarak belirlenmiş ve 

aşağıdaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla 

çalışmalarına başlamıştır. 

 Kapsamlı göz bakım hizmetlerinin geliştirilmesi, 

 Katarakt, Diyabetik Retinopati ve Glokom gibi 

önlenebilir göz hastalıklarının kontrol ve 

tedavisinin sağlanması, 

 Dünya çapında göz klinikleri oluşturulması,  

 Göz enfeksiyonlarının körlük nedeni olmaktan çıkarılması, 

 Trahom tedavilerinin geliştirilerek uygulanması, 

 Trahom’dan en çok etkilenen 10 ülkede Trahom’un ortadan kaldırılması, 

 Nehir Körlüğü tedavisinin uygulanması ve başlangıç olarak 70 milyon kişinin tedavisinin 

gerçekleştirmesinin sağlanması. 

Hedef 2 : Kampanyanın 2. Aşamasında-CSF2; Kampanyanın bu aşamasında “görmeye 

yönelik ortaya çıkmakta olan tehditler ile savaşmak” ana hedef olarak belirlenmiş ve 

aşağıdaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalara devam edilmiştir. 

 Önlenebilir çocuk körlüğünün ortadan kaldırılması, 

 Çocuklarda görülen göz kaymasına yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar oluşturulması, 

 Glokom ve diyabetk retinopatiyi kontrol etmek amacıyla yeni yöntemler geliştirilmesi. 

Hedef 3: Kampanyanın 3. aşamasında program hedeflerine ulaşılmasından sonra ana hedef 

“Herkese Görme Hakkı”  ((The Right to Sight)  olarak belirlenmiş ve ek olarak belirlenen 50 

Milyon USD bütçe ile aşağıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

 Lions Göz Araştırmaları Enstitüsünde araştırma teşviklerinin yapılması,  

 Halen görme özürlü olan kişilerin rehabilitasyon ve eğitimlerinin sağlanması,  

 Gelişmiş ülkelerdeki yüksek risk sınıflarına yönelik Lions programlarının genişletilmesi ve 

geliştirilmesinin gerçekleştirilmesi. 
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Sight First Kampanyaları 

Sight First I Kampanyası (CSFI) (Önce 

Göznuru-1) 

Görme engellilerin; görme yeteneklerini engelleyebilecek 

olumsuz faktörleri ortadan kaldırarak göznuru kazandıran 

Sight First ile bu hizmet için gerekli finansmanı sağlayan 

Campaign Sight First - CSF, onbeş  yıl içinde mucizeler 

gerçekleştirerek milyonlarca insanın kaderini değiştirmiştir 

onlara görebilme şansını hediye etmiştir. “Körlerin 

Şövalyesi” olan Lionların çalışmaları ile sağlanan çeşitli 

bağışlar sayesinde, 1990-1993 yılları arasında 

gerçekleştirilen Sight First - I  Kampanyası ile 143 Milyon USD fon sağlanmıştır.  

Bu fon daha sonra faizi ile yaklaşık 200 Milyon 

USD’ye ulaşmıştır. 

1990 yılında Önce Göznuru - I Programı Lions’ 

un ana programı olarak kabul edilmiştir. 

Kampanya boyunca 143 milyon dolar bağış 

toplanmıştır. Elde edilen bu kaynak ve lionların 

çabalarıyla 67 göz bankası, birçok göz 

hastanesi ve teşhis merkezi kurulmuş, 7,3 

milyon insana katarakt ameliyatı yaptırılmış, 

görme sorunu olan 20 milyondan fazla insan 

tedavi edilmiş ve milyonlarca insan taramadan geçirilmiştir. 

Sight First II Kampanyası (CSFII) (Önce 

Göznuru-2) 

Sight First - II kampanyası 2005 yılında başlatılmış ve 

yaklaşık olarak 240 Milyon ABD Doları fon yaratılmıştır. 

Ana hedefi “Önlenebilir çocuk körlüğünün ortadan 

kaldırılması”dır.  

Kampanya sırasında çok sayıda göz taramaları gerçekleştirilmiş, böylece görme engellilerin 

sayısının düşürülmesi hedeflenmiştir.  

Sight First’ün bu olağanüstü başarısına rağmen daha yapılması gereken çok iş olduğu 

bilinmektedir. Uzmanlara göre eğer yeni tedbirler alınmazsa dünyadaki görme engelli sayısı 
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ; 

“Lions olmasaydı dünyada şu andakinin iki katı 

görme engelli olurdu.” 

2020 yılına kadar ikiye katlanarak 80 milyon kişiye ulaşırken, düşük oranda görme seviyesine 

sahip insan sayısının da 250 milyonu bulacağı hesaplanmaktadır.  

Sight First, görme engelli sayısını 2020’ye dek 40 milyona düşürmeyi hedeflemektedir. Oysa 

birinci kampanyada oluşan 200 milyon USD’lık fondan geriye kalan 15 milyon USD, bu hedefi 

gerçekleştirmek için yeterli değildir; bu nedenle Sight First II Kampanyası (CSFII) başlatılmıştır. 

Lions’un Sight First kampanyalarından sonra Dünya Sağlık Örgütü (WHO); “Lions olmasaydı 

dünyada şu andakinin iki katı görme engelli olurdu.” açıklamasını yapmıştır. 

 

 

 

 

Sight First’ün Başarıları 

Sight First Kampanyası Lion’ların göz sağlığı konusunda dünya çapında lider olmalarını 

sağlamıştır. Dünya Lionsu bu kampanya ile Katarakt olarak bilinen göz hastalığını kamu 

sağlığına bir tehdit olmaktan çıkardığı gibi Latin Amerika ve Afrika’da Nehir Körlüğü diye bilinen 

göz hastalığının yok edilmesi yönünde büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Lions tüm dünyanın 

dikkatini göz nurunu koruma programlarına çekmiş, hükümetlerin sağlık politikalarını bu 

programlara göre belirlemeleri konusunda çeşitli girişimlerde bulunmuş, körlüğe karşı verilen 

savaşta yer almaları konusunda cesaretlendirmiştir. 

Bu çalışmaların sonucunda göz sağlığının, Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından “halk sağlığı 

açısından ciddi bir tehdit” olarak kabul edilmesini sağlamıştır. 

Yaklaşık olarak 80 milyon kişiye ulaşması beklenen dünyadaki görme 

engelli nüfusunun; önlenebilir körlük ile ilgili geliştirdiği tedavi 

yöntemleri ve eğitimlerle 40 milyon da kalmasını sağladı. 

 147 milyon kişiye sadece 1 USD/kişi gibi bir maliyetle Nehir 

Körlüğü tedavisi yapılmasını sağladı; nehir körlüğü hastalığı birçok ülkede ortadan kalktı, 

 8 milyon kişiye katarakt ameliyatı yapıldı, 

 Yapılan çalışmalarla dünya çapında 102 ülkede 30 milyon insanın ciddi görme kayıpları 

önlendi, 

 724 Sight First projesi gerçekleştirildi, 
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 315 göz hastanesi, klinik ve koğuş inşa edildi veya 

genişletildi, 

 300’den fazla göz merkezine gelişmiş cihaz-ekipman 

desteği sağlandı, 

 90’dan fazla ülkede 922 proje için 230 milyon Dolar 

bağış Sight First Programlarında kullanıldı, 

 6 farklı eğitim merkezi geliştirildi, 

 Tüm Dünya’da 100 milyon insanın göz sağlığı ile ilgili 

tarama, tedavi, bakım gibi hizmetlerinin 

karşılanabilmesi için yaklaşık 650.000 göz doktoru, 

hemşire ve yardımcı sağlık personelinin temel göz sağlığı bakımı ve hastalık kontrolü eğitimi 

almaları sağlandı, 

 Kızamık tedavisi için yaklaşık 41 milyon çocuk aşılandı. Kızamık hastalığının çocuklarda 

körlüğün en önemli nedenlerinden birisi olduğu düşünülürse önemi daha iyi anlaşılacaktır, 

 Kurulan Pediatrik Göz Sağlığı Merkezleri aracılığı ile 120 milyon çocuğa göz sağlığı 

konusunda destek verildi, 

 Etiyopya’da Trahom’un yayılmasını engellemek amacı ile 10 milyon doz yardımcı ilaç 

(Azitromisin) temin ederek Trahoma’nın görme üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 

mücadele edildi, 

 Yılda yaklaşık olarak 30 milyon gözlük geri dönüşüm programı ile ihtiyacı olanlara 

verilmektedir.  Bu kampanya Uluslararası 17 Gözlük Toplama Merkezi aracılığı ile 

gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, Birleşmiş 

Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre 

Göz nurunu korumaya yönelik uluslararası bir 

programa kaynak yaratan en büyük sivil 

organizasyondur. Dünyamızda bugün 40 milyon 

tedavi edilebilir görme engelli var olduğu kabul 

edilmektedir. WHO’ya göre Lions olmasaydı bu 

sayı 2 katı olabilirdi.  

Lions’un görme programları milyonların yaşamını değiştirmiştir. Görme sorunları nedeni ile hayal 

kırıklığı yaşayan, kör olma endişesiyle korku ve çaresizlik içinde olan ve yolu hiç ummadıkları bir 

anda Lions’un bu projeleri ile kesişen insanların anlatacak pek çok hikayeleri vardır. 
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 Unutulmamalıdır ki, bu insanların yaşamlarını değiştiren 

projeler genellikle bireysel maliyetleri düşük  ve basit 

yöntemler geliştirilerek gerçekleştirilen projelerdir. 

Bir çocuğun okulda tahtayı daha rahat görmesini 

sağlayarak onun hayatında yeni bir dönemi başlatmak, 

torununu hiç görememiş bir babaannenin tedavisi 

sonrasında ilk defa torununu görmesini sağlamak 

ortalama olarak 6 USD gibi bir maliyetle 

gerçekleşiyor… 

İşte Sight First’ün gücü… 

 

Önemli Sight First Girişimleri 

Çocuk Körlüğü 

Uluslararası Lİons Kulüpleri Vakfı (LCIF), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile   özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde 30 pediatrik göz hastanesi kurarak ve tüm dünyada çeşitli eğitim programları 

düzenleyerek binlerce çocuğun gözlerini kurtarmak amacı ile işbirliği yapmıştır. 30 ülkedeki 

pediatrik göz merkezlerini ve eğitim 

programlarını finanse etmek için 3,75 

milyon USD tutarında Sight First 

bağışı toplanmıştır. 

Lions Göz Sağlığı Programı 

(LEHP) 

LEHP Sight First’ün gelişmiş ülkeler 

için geliştirdiği ana programlardan 

birisidir. LEHP, Glokom ile diyabetik 

göz hastalıklarının erken teşhisi ve  tedavisi ile az görmenin en uygun tedavisini kişilere 

özendiren; topluma dayalı bir bilinçlendirme programıdır.  LEHP programı, ABD, Japonya, 

Britanya Adaları, İrlanda, Kanada, Avustralya ve Türkiye’de (T-LEHP) uygulanmıştır. Bu program 

göz sağlığı bilincinin toplumda benimsenmesini ve gelişmesini sağlayan bir programdır. 

Nehir Körlüğü / Trahom Kontrolü 

Sight First, 1999 yılında The Carter Merkezi ile ortaklık kurduktan sonra Afrika ve Latin 

Amerika’da 114 milyon Nehir Körlüğü tedavisini destekledi. Sight First programı bugün halen 3 

ayrı ülkede 4.5 milyon trahoma hastasının tedavisini sürdürmektedir. Nehir Körlüğü hastalığı 
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Afrika ve Latin Amerika’da çok görülen bir hastalık 

olup bu ülkelerde nehir kıyılarında bulunan bir 

sinek aracılığı ile yayılmaktadır. Bu bölgede 

yaşayan insanlar zamanla yaşadıkları bölgeyi terk 

ederek verimsiz iç kesimlere yerleşmişlerdir. 

Lionlar uyguladıkları bu  tedavi ile sadece körlüğü 

önlemekle kalmamış aynı zamanda bölge halkının 

verimli topraklarına dönmelerini de sağlamışlardır. 

Uluslararası Lİons Kulüpleri Vakfı (LCIF) trahoma ile mücadeleye, ilaç, ameliyat, tedavi sırası ve 

sonrasındaki bakım için gerekli yardımcı sağlık personelinin eğitimi ve halkın hastalıktan 

korunmalarına yönelik eğitim programlarına destek sağlayarak katkıda bulunmaktadır. 

Sight First Çin Eylem Projesi 

2002 yılında tamamlanan Uluslar arası 

Lİons Kulüpleri Vakfı’nın (LCIF) Sight 

First Çin Eylem Projesi’nin ilk etabı 

Çin’de 2,1 milyon katarakt ameliyatına 

destek vermiş ve daha önce mevcut 

olmayan 104 Cerrahi Göz Ünitesi’ni 

104 eyalette kurmuşlardır. 

İkinci etap için oluşturulan fon (15,5 milyon USD LCIF tarafından, 200 milyon USD Çin Hükümeti 

tarafından sağlanmıştır.) ile gelişmemiş 200 eyalet ile Tibet bölgesinde ki hastanelerde göz 

sağlığı üniteleri kurarak başlangıç için 2.5 milyon katarakt ameliyatı yapılmış ve ülkenin göz 

sağlığı konusunda alt yapısı güçlendirilmiştir. Yine aynı proje kapsamında kırsal bölgelerde 

yaşayan fakir halk için sürdürülebilir göz bakım ünitelerinin yardımcı sağlık personeli ihtiyacını 

karşılamak üzere batı ve kuzey eyaletlerinde paramedik eğitim kursları gerçekleştirilecektir. 

Türkiye’de Sight First 

Türkiye'de yaklaşık olarak toplam 8.5 milyon engelli, 

160.000 görme engelli olduğu hesaplanmıştır. 

Gözlerinden sorunu olan kişilerin toplam sayısı ise 

yarım milyonu bulmaktadır. 

Körlüğün önlenmesi ile ilgili toplumsal bir eğitim 

programı olan LEHP (Lions Eye Health Program) 

1998 senesinde Çoğul Yönetim Çevremiz tarafından 

T-LEHP olarak benimsenmiştir. Amacı, eğitim ve 

bilinçlendirme ile, orta yaş üstü nüfusu (özellikle gelişmiş ülkelerde) tehdit eden göz nurunun iki 
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gizli hırsızı, Glokom ve Diyabetik Retinopati ile savaşmaktır. 

Sloganı "Erken Teşhis Göz Kurtarır"dır.  

2000 yılından bu yana uygulanmakta olan ve LCIF destekli T-

LEHP, Ulusal Program olarak kabul edilmiş ve Türkiye'deki 

Lion'ların kalıcı ve sürekli bir " göz nurunu koruma " hizmeti 

olmuştur. 

Birinci kampanyada, 1993 döneminde Türkiye'de yapılan projeler 

için LCIF'den yaklaşık 2 Milyon USD bağış sağlanmıştır. Bu fon 

ile gerçekleştirilen başlıca projeler: 

 Göz Nurunu Koruma Vakfına bağlı çalışan İdealtepe Glokom 

Merkezi ve Bayrampaşa Göz Hastanesi'ne bağlı çalışan 13 poliklinik, 

 Mersin Diyabet Göz Merkezi, 

 Fahrettin Kerim Gökay Eskişehir Lions Katarakt Hastanesi,  

 Türk Lions Göz Sağlığı Programı (T-LEHP ), 

 Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Göz Ana Bilim Dalına Glokom Ölçüm Aleti alınması. 

 Ankara Az Görenler Rehabilitasyon merkezi 

 

Proje ve Proje Bağışları 

Lions Kulüpleri tarafından talep edilen bağışlar Uluslararası Merkez’de Sight First Komitesi 

(Sightfirst Advisory Committe-SAC) tarafından değerlendirilmektedir.  

Sight First Komitesi her yıl Ocak ve Ağustos ayında olmak üzere yılda iki kez toplanmaktadır. 

Başvuru  (LCIF-40 ) uygun bulunması durumunda ilgili Y.Ç. Genel Yönetmeni, Konsey 

Başkanı, Ulusal Komisyon Başkanı tarafından imzalanır ve dosya iki nüsha olarak ön 

inceleme için LCIF SF Bağış Bölümüne (SF Grants Department) ve MD 118 Bölgesinden 

sorumlu teknik danışmana (teknik danışman her dönem değişiklik gösterebilir) yollanır. İlgili 

komite (SAC) proje başvurularını 90 takvim günü içerisinde değerlendirilebilmektedir. Bu 

nedenle başvuruların proje başlangıç tarihi olarak planlanan tarihten en az 90-100 takvim günü 

öncesinde yapılmış olması önerilmektedir. 

Sight First projelerinin alt veya üst limiti yoktur. Proje ortakları tarafından yapılması gereken 

katkının miktarı da belirlenmemiştir. Ancak, fon talebinde bulunulan proje aşağıdaki kriterlere 

uygun olmalıdır.  

 Körlüğü önlemeğe yönelik olmalıdır, 
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 Hizmet götürülemeyen çok geniş kitlelere 

ulaşmalıdır, 

 Yörenin uzmanlarınca saptanmış gerçek 

ihtiyaçlarına cevap vermelidir, 

 Yerel imkanları destekleyici, kapasitelerini 

artırıcı veya yeni imkanlar yaratıcı olmalıdır. 

 Proje kapsamında yerel şartlara uygun, pahalı 

olmayan teknolojiler kullanılmalıdır,  

 Yerel hükümetlerin bu konudaki politikalarını desteklemeli veya güvenilir ortaklarla yapılmış 

ciddi sözleşmeler ve anlaşmalarla yürütülmelidir, 

 Birden fazla sayıda kulübün katkısı olmalıdır, 

 Lions’un projedeki katkısı güçlü ve sürekli olmalıdır, 

 Projede hizmetin sürekliliği garanti altına alınmalıdır.  

LCIF Yönetim Kurulu projeyi kabul veya reddedebilir. Proje LCIF 

Yönetim Kurulu’nun değerlendirilmesine göre sonraki aşamalar 

uygulamaya alınarak proje talebinin değerlendirme süreçleri 

tamamlanır. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ilgili Koordinatör/ Komite 

Başkanı’ndan temin edilebilir. 

LCIF Yönetim Kurulu projeyi kabul veya reddedebilir. Proje LCIF 

Yönetim Kurulu’nun değerlendirilmesine göre sonraki aşamalar 

uygulamaya alınarak proje talebinin değerlendirme süreçleri 

tamamlanır. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ilgili Koordinatör/ Komite 

Başkanı’ndan temin edilebilir. 

 

Neler Yapılabilir? 

 Kornea bağışı kampanyaları başlatılabilir, 

 Gözlük geri dönüşüm kampanyaları düzenlenebilir, 

 Körler için rehber köpek okulları desteklenebilir, 

 Kör öğrenciler için eğitim bursları sağlanabilir,  

 Mesleki eğitim programları gerçekleştirilebilir, 
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 Görme engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak programlar 

geliştirilebilir, 

 Körlerin kullanımlarına uygun kütüphaneler kurulabilir. 

Braille alfabesi, sesli kitaplar ya da sesli film gibi 

materyaller temin edilebilir, 

 Görme engelliler için sosyal etkinlikler düzenlenebilir, 

 Lions kampları desteklenebilir, 

 Beyaz baston, braillers veya bilgisayar gibi cihazlar 

sağlanabilir,  

 Göz taramaları yapılabilir, 

 Göz hastalıklarının tedavisi için finansman sağlanmasının yanısıra; 

 Katarakt, Glokom, Yaşa bağlı Maküla Dejenerasyonu, Diyabetik göz hastalığı, Kornea 

ameliyatları, Nehir Körlüğü (River Blindness) ve Trahom tedavileri ile ilgili alınabilecek 

önlemler ve erken teşhis konusunda halkı bilinçlendirecek tanıtım ve eğitim programları 

gerçekleştirilebilir. 

 

Uluslararası Takvim 

Kulüp aktivitelerinizi planlarken ihtiyacınız olabilecek ulusal ve uluslararası özel günler aşağıda 

belirtilmiştir. 

     Helen Keller günü: 1 Haziran 

     Dünya Görme Günü: Ekim ayının ikinci Perşembe günü 

     Dünya Beyaz Baston Günü:15 Ekim 

     Dünya Diabet Günü (Diabetik retinopati):14 Kasım 

     Lions Göz Bankası Haftası: Aralık ayının ilk haftası. 
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Ayrıntılı bilgi için; 

MD 118 Web : http://www.lionsturkiye.org/    

Uluslararası Lions Web : http://www.lionsclubs.org/EN/index.php  

Sıght First Programları : http://lionsclubs.org/EN/our-work/sight-programs/index.php 

Gözlük Geri Dönüşüm Programı : http://lionsclubs.org/EN/our-work/sight-programs/eyeglass-

recycling/index.php 

LCIF : http://lionsclubs.org/EN/lci-foundation/index.php 

Lions Evrensel Hizm. : http://lionsclubs.org/EN/our-work/index.php 

Sağlık Hizmetleri : http://lionsclubs.org/EN/our-work/health-programs/index.php 

Kulüpler İçin Gözlük Toplama Rehberi (İng.)  :http://www.lionsclubs.org/ EN/ 

common/pdfs/iad401.pdf 

 


