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Urriaren 16tik, “Ikusi ikasteko” kanpainaren bigarren faseari ekingo diogu. Hori dela eta, lehenik eta behin, eskerrak 
eman nahi dizkizut bertan parte hartzeagatik: zu bezalako bazkideei esker da hau posible.

Oraingo honetan, ahalik eta ahalegin handiena egin nahi dugu kanpaina arrakastatsua izan dadin. Horretarako, elkarre-
kin lan egin behar dugu, honela:

Lehenik eta behin, screeningetan ateratako emaitzak erregistratu. Jarduera honek ez du zentzurik datuak 
biltzen ez baditugu, hori baita agintariekin hartutako konpromisoa. Haiek gabe ezin dugu haurren 
ikusmen-osasunaren aldeko egitasmorik sustatu. Hortaz, badakizu, hasi saioa eta sar itzazu emaitzak. Arazorik 
baduzu, ereduak deskarga ditzakezu eta paperean inprimatu; horrela, guztien _txategi bat izango duzu eta 
igotzen lagunduko dizugu!
*Ezin baduzu saioa hasi edo emaitzak igo, jar zaitez harremanetan secretaria@visionyvida.org helbidera idatzita, 
eta arazoa konponduko dizugu.

Materiala jaso duten ikastetxeen zerrenda osoa bidali dizugu. Zure ikastetxe guztiak daude? Bada, bisita itzazu! 
Badakigu poz-pozik daudela ikusmenaren profesional batek jarduera azaltzeko. Izan zaitez boluntario behar duten 
horientzat. Esan jendeari materialak lehen hezkuntzako ikasle guztiei banatzeko. Horrela, ziurtatu ahal izango dugu 
mezua familiei iritsiko zaiela eta haurrak zure optikara joango direla.

Zuretzat interesgarria den ikastetxeren bat falta dela ikusi duzu? Ez kezkatu; idatzi coordinacion@visionyvi-
da.org helbidera, eta gu arduratuko gara haiek materiala jaso dezaten.

Eman jardueraren berri zure sare sozialetan edo konfiantzazko komunikabideetan; beti dago irakurriko duen 
jendea, eta ezagunei kontatu ahal izango die.

Ez ahaztu: sartu coordinacion@visionyvida.org helbidea zure email-kontaktuen zerrendan eta begiratu noizean 
behin spam-ontziari. Informazioa bidaltzen joango gara, eta, horretarako, irakur gaitzazun behar dugu. Saihestu ditza-
gun informatika-kontuengatiko akatsak!

1.200 optiko boluntario ari gara 500 udalerritan baino gehiagotan kausa beraren alde lanean. Horregatik, harro gaude 
jada elkarte gisa. Orain, dena martxan dagoela, azken bultzada bakarrik eska diezazuket: lor dezagun denon artean 
jarduera honekin arrastoa uzten! Jarduera-historia luze baten hasiera izan daiteke, ez estatuan bakarrik, baita udale-
rrietan ere, zure udalerrian. Eta horrek, nola ez, eragina izango zure negozioaren etorkizunean.

Beti pentsatu izan dugu optika-sektoreak elkartasun-izaera handia duela; ez da bat egiten dugun lehen aldia, baina uste 
dugu hau izan daitekeela historia egingo dugun lehen aldia. Gurekin bat egin nahi duzu?
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