Estimado/a Señor/a:
Compráceme volver contactarlle para anunciarlle que o próximo día 26 de setembro chegará ao seu municipio a
campaña “Ver para Aprender”, actividade de concienciación e revisión en materia de saúde visual infantil, que xa
contou cunha primeira etapa de actividade o pasado mes de abril. Anímolle a coñecer máis en
www.verparaaprender.es.
Como sabe, Visión e Vida é unha asociación de utilidade pública fundada en 1.955, cuxa Presidencia de Honra ostenta
S.M. Raíña Dna. Sofía dende os anos 80. Esta campaña é o centro dos nosos esforzos neste ano 2016 e
enorgullécenos dicir que se desenvolve grazas ao labor de ópticos-optometristas que poñen a súa
profesionalidade ao servizo dos nenos de entre 6 e 12 anos, realizando revisións visuais -sen custo para as familiaspara descartar que existe algún problema de visión que pode estar a afectar ao seu rendemento escolar.
Noutros concellos, pechamos acordos para realizar “maratóns de revisións” no Día Mundial da Visión (13 outubro) e o
Día Mundial do Neno (20 novembro), para introducir a campaña na guía de actividades escolares de moitas escolas e
para difundir a actividade nos medios locais, web e redes do consistorio e, deste xeito, poder revisar o estado da visión
do maior número posible de nenos do seu municipio.
Queremos lograr o mesmo no seu municipio. Por iso, non podemos máis que reiterarlle a nosa disposición para
colaborar en todo aquilo que poida resultarlle de interese. Non dubide en contactar con Jennifer García
(jennifer.garcia@visionyvida.org ou 678 75 15 24) e explorar con ela posibles acordos na materia que redunden nunha
mellor saúde visual infantil.
Como saberá, a día de hoxe, un de cada tres casos de fracaso escolar asóciase a unha mala visión e un 30% das
dificultades de aprendizaxe derívanse de problemas de eficacia e percepción visual. Con todo, existe tal
descoñecemento entre as familias que só 3 de cada 10 nenos acudiron ás súas revisións pertinentes co seu profesional
da visión, como si ocorre no 98% dos casos coas súas revisións odontolóxicas.
É a nosa obriga traballar en conseguir reducir estas alarmantes cifras e só grazas a campañas de concienciación como
esta, e grazas á colaboración de todos os axentes implicados, podemos facer chegar a información ás familias e
xuntos evitar que se produzan máis casos de fracaso escolar derivados dun problema visual.
Esperando que esta información sexa recibida de bo grado, quedamos á espera das súas noticias.
Atentamente,

Salvador Alsina i Dalmau
Presidente Asociación Visión y Vida
ASOCIACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
Gran Vía de Carles III, 58-60, Esc. F, Local 5
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