
 

 

 

 

Благотворителна Кампания 

Аз виждам 20/20 Аз мога 
 

 

!. Цел на кампанията 

Благотворителна кампания „Аз виждам 20/20 Аз мога“ има за цел да 
проведе скрининг (предварителен подбор чрез най-общо класифициранe) 
на зрението на деца, лишени от родителски грижи и пребиваващи в 
Центрове за настаняване от семеен тип. За целите на скрининга ще 
бъде използвано оборудване, което позволява дистанционно 
диагностициране, което не следва да бъде вземано предвид за преглед. 

При установяване на отклонение в зрението, децата ще бъдат 
насочвани към детски офталмолози по региони, за да бъдат прегледани 
и за да им бъде издадена рецепта за очила. 

С помощта на Националната Асоциация на Българските 
оптометристи и оптици, както и на независими оптики и вносители 
на лещи и рамки, участващи доброволно в кампанията, ще бъдат 
изработени безплатни очила на всички деца, които имат необходимост 
от такива.  

При невъзможност от транспортиране на децата до детски 
офталмолог, до тях ще бъде заведен такъв, за да бъдат прегледани на 
място. 

Всички разходи, свързани с провеждането на кампанията, ще бъдат 
покрити (осигурени) от благотворително Сдружение ВИПс фор КИДс, 
ЕИК 177134760.  

За целите на кампанията се провеждат благотворителни активности, 
целящи набирането на нужните средства и материали. 

II. Период за изпълнение на кампанията:  

1.) Скрининг: 01.01.2020 – 01.06.2020 
2.) Стр. 1 от 2 
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3.) Цялостно провеждане на кампанията, разпределено 
последователно по региони, стартиращо на 01.01.2020 и с краен 
срок 31.12.2020 

 

III. Територия за изпълнение на кампанията: 

Република България 

IV. Провеждащи кампанията: 

Всички учредители на сдружение ВИПс фор КИДс, всички доброволци, от 
които офталмолози, оптометристи, оптици, вносители и търговци на 
едро на стъкла и рамки. 

V. Резултати: 

Всички текущи резултати ще бъдат обявени официално на 
Благотворителна Гала Вечеря, която ще се проведе на 01.06.2020 г.  

Резултатите ще бъдат предоставени на всички медии, които желаят 
да отразят кампанията по техни информационни канали.  

Обявените резултати ще съдържат следната информация: 

• Центрове, обект на кампанията (по избор на директора); 
• Доброволци и дарители (по избор на доброволеца и дарителя); 
• Брой прегледани от офталмолози деца; 
• Брой изработени очила.  

 
Всички резултати ще бъдат обявявани на месечна база на официалния 
сайт на сдружението ВИПс фор КИДс. 
 
 
 
„Ние сме отговорно общество!  
Преди да изискаме от всички деца, лишени от родителски грижи, да 
пораснат като почтени граждани, носейки отговорности, ние искаме 
да им помогнем да виждат, за да могат да учат!“ 
 
С уважение: ВИПс фор КИДс 
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