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Milí členovia klubov !
Každej ľudskej činnosti sa darí vtedy, keď má svojho nositeľa, ktorý „stráži“ základné životné
funkcie tak, aby sa naplnila a prežila. Ak dáva táto ľudská činnosť možnosť byť opakovateľnou a
prospešnou, stojí za našu pozornosť. Jednou z takých ľudských činností je aj zber starých
nepotrebných okuliarov s cieľom umožniť niekomu lepšie vidieť.
Poznáte vo svojom okolí organizáciu, spoločnosť, systém či projekt, ktorý zabezpečuje starostlivú
recykláciu nepotrebných okuliarov ?
Nie, či možno...
Zozbierať nepotrebné okuliare, dať ich starostlivo recyklovať, mať možnosť ich distribuovať po
celej planéte a rozdať ich v krajinách tretieho sveta tým, ktorí to potrebujú, je možnosťou každého
liona v medzinárodnom programe Lions Recycle For Sight (LRfS) svetovej organizácie LCI.
Prvým krokom je potrebné si uvedomiť, čo nám táto možnosť prináša a druhým krokom je
realizovanie jednoduchých činností, ktoré naplnia cieľ.
Prináša nám možnosť dať na vedomie vo svoje komunite, že „Rytieri slepých“ vedia skvalitňovať
život na celej planéte, aj keby nás ktokoľvek z nášho okolia podporil len darovaním nepotrebných
okuliarov !!! Okamihom uvedomenia si tejto možnosti vieme, že našim podporovateľomsympatizantom je každý človek v našom okolí, ktorý má odložené nepotrebné okuliare a čaká na
odpoveď, čo má s nimi urobiť.
Vybrať, navštíviť, označiť ZBERNÉ MIESTO nepotrebných okuliarov je možnosť každého
aktívneho člena nášho Distriktu 122, ktorý dá na vedomie vo svojom okolí, u svojich známych, že
má možnosť a vie, ako dať druhú šancu nepotrebným okuliarom.
Zvoľte si na klubových stretnutiach ZMOCNENCA programu LRfS, ktorý zabezpečí pravidelnú
komunikáciu so zbernými miestami a presun zozbieraných okuliarov do našich zberných miest.
Takto naplníme program LRfS dnes a výsledkom bude každodenné, trvalé pôsobenie v komunitách
na každého spoluobčana, ktorý zažije pocit zmysluplnej pomoci pri odovzdaní nepotrebných
okuliarov, hoci včera nevedel, čo má s nimi urobiť.
Prajem Vám krásne prežitie Vianočných časov.
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