
Estimado/a amigo/a:

O próximo día 16 de outubro dará comezo a segunda edición da campaña “Ver para Aprender”. É por iso que, en primei-
ro lugar, gustaríame darche as grazas pola túa participación: grazas a socios coma ti isto é posible.

Nesta ocasión, queremos poñer toda a carne no asador, xa que desexamos que a campaña sexa un éxito. Para iso nece-
sitamos que entre todos sumemos esforzos. Explicareiche como:

En primeiro lugar, rexistra os resultados dos screenings. Esta actividade carece de sentido se non recompilamos 
os datos, xa que é o compromiso adquirido coas autoridades. Sen eles, non poderemos promover iniciativas en 
favor da saúde visual infantil. Así que, xa sabes, inicia a túa sesión e introduce os resultados. Se tes calquera proble-
ma, podes descargarte os patróns e imprimilos en papel, así terás un arquivo de todos e poderemos axudarche a 
subilos!
*Se che resulta imposible acceder á túa sesión ou subir os resultados, contacta con secretaria@visionyvida.org, 
solucionarémoscho.

Enviámosche a listaxe completa de colexios que recibiron o material. Están todos os teus? Pois, visítaos! Sabe-
mos que están encantados de que un profesional da visión explíquelles a actividade. Ofrécete voluntario para 
aquilo que poidan necesitar. Convida a repartir os materiais a cada alumno de primaria. Así nos aseguramos que a 
mensaxe chega ás familias e veñan nenos e nenas á túa óptica!

Detectas que falta algún centro do teu interese? Non te preocupes, escribe a coordinacion@visionyvida.org e 
encargarémonos de que lles chegue.

Comunica a actividade nas túas redes sociais ou medios de comunicación de confianza, sempre hai xente que 
pode comentalo cos seus coñecidos.

Non esquezas incluír na túa listaxe de contactos de email a coordinacion@visionyvida.org e revisar periodicamente a 
túa bandexa de spam. Iremos enviando información e, para iso, é imprescindible que nos leas. Evitemos malas pasadas 
informáticas!

Somos 1.200 ópticos voluntarios traballando en máis de 500 municipios por unha mesma causa. Só este feito xa nos fai, 
como asociación, estar cheos de orgullo. Agora que xa todo está en marcha só podo rogarche un último empurrón: 
consigamos, entre todos, deixar pegada coa actividade! Pode ser o principio dunha longa historia de actividade, xa 
non só no plano nacional, senón nos municipios, no teu. E isto, como é obvio, repercutirá no futuro do teu negocio.

Sempre pensamos que o sector óptico goza dun gran espírito solidario, non é a primeira vez que nos unimos, pero si 
cremos que esta pode ser a primeira vez que fagamos historia. Contamos contigo?
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