Bazkide agurgarria:
Datorren urriaren 10ean, Ikusmenaren Mundu Egunean, “Ver para Aprender” kanpainaren laugarren edizioa hasiko
da, ikusmen-osasunaren alorrean kontzientziatzeko eta zure eremuko Lehen Hezkuntzako 6 urtetik 12 urtera bitarteko
haurren ikusmenaren egoera aztertzeko helburuarekin. Gogorarazten dizugu lehen aldiz lortu dugula CEAPA Ikasleen
Gurasoen Espainiako Konfederazioaren babes publikoa, eta, zehazkiago, kanpaina ikusarazten lagunduko digutela.
Lehenik eta behin, eskerrik asko, berriz ere, parte hartzeagatik, zu bezalako profesionalik gabe ezinezkoa litzatekeelako
kanpaina hau aurrera ateratzea. Horregatik, Visión y Vida talde osoaren izenean, eskerrik asko Espainian ikusmen-osasun
ona % 100ean izateko gure helburua lortzen laguntzeagatik.
Bigarrenik, badakizu ahaleginak bateratu beharrean gaudela kanpaina hainbeste udalerritan bizirik edukitzeko, eta
horregatik azalduko dizugu zer egin dezakegun jardueratik ahalik eta etekinik handiena ateratzeko:
1. Identifikatu zure optika honekin batera bidali dizugun identifikagarriarekin, eta jarri posterrak eta informazio-diptikoak ondo
ikusteko moduko toki batean. Pinturilla y la Pandilla Vainilla taldearen irudia txikienak erakartzeko lagungarri izango da.
2. Erregistratu haur-azterketei buruzko datuak. Sartu zure saio pribatuan www.verparaaprender.es webgunean
(erabiltzailea eta pasahitza bidali dizkizugu), eta sartu zuzenean screening-aren emaitzak inprimakian. Deskargatu eta
inprima dezakezu, datuak geroago sartzeko.
3. Bisitatu zure eremuko ikastetxeak. Gonbidatutako ikastetxeen zerrenda baduzu, dei iezaiezu edo bisita itzazu, eta
aurkez ezazu zure burua. Eskain ezazu zure burua behar duten edozertarako, gurasoei hitzaldi bat emateko adibidez,
eta eska iezazkiguzu jarduera hori aurrera eramateko behar dituzun materialak. Gure ekimenean parte hartzen duen
inguruko beste optika batera ere jo dezakezu, zuek biok elkarrekin aurkeztea egokia iruditzen ote zaion jakiteko.
4. Ikastetxeren batean interesik eza nabaritzen baduzu, idatz iezaguzu verparaaprender@visionyvida.org webgunera,
edo deitu 910 228 176 / 656 232 592 zenbakietara. Gure taldea harekin harremanetan jarriko da, eta ekimena azalduko
die beste behin.
5. Zuk ere komunikatu, elkarrekin indartsuago garelako. Gure sare sozialetatik emango dugu kanpainaren berri, baina
zure laguntza behar dugu. Zabaldu mezua, erabili gure irudi eta bideoak, eta iritsi zure jendearengana, material hain
erakargarri hauen bitartez.
6. Bete ezazu zure eremuko araudi profesionala. Badakigu zuen elkargo profesionalari eman behar diozuela ikastetxeetara
egindako bisitaldien berri. Gogoratu gelan screening bat egingo dela soilik, horrelakorik eskatzen badute, baina
garrantzitsua da zuk indarreko araudia betetzea.
Gogorarazten dizugu aurten zu bezalako borondatezko 1.500 optikari optometristak jardungo duzuela ikusmen-osasunaren
aldeko ekimen honetan. Aprobetxatu aukera hau zure eremuan nabarmentzeko.
Badakigu optikari optometrista betidanik izan dela espiritu solidario handi baten jabe, lehenago ere gure sektoreko kideok
batzeko joera erakutsi dugu, baina oraingoan inoiz baino sendotasun handiagoz egin dugula esan dezakegu. Egin
dezagun historia! Animatu eta parte hartu!

Salvador Alsina Dalmau			
Visión y Vida elkarteko presidentea
*Gogoratzen dizuegu Visión y Vida elkartea onura publikoko erakunde bat
dela, 1955ean sortu zela, eta Sofia Erregina duela ohorezko presidente. Gure
helburu nagusietako bat da bizitzaren etapa guztietan ikusmen-osasun ona lortzea,
% 100ean. Borondatezko hainbat optikari optometristaren lanari esker egiten da
kanpaina hau, beren kabinete profesionalak adingabeen eskura jartzen dituztenak
ikastetxeekin edo familiekin inolako betebehar komertzialik hartu gabe.

