Lions Clubs International
Firar 100 år av hjälpinsatser

Faktablad
Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Vi har
mer än 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar runtom i världen.

Varhelst det finns ett behov, finns det en lionmedlem. Vi är män och kvinnor som är utför
hjälpinsatser i mer än 200 länder och geografiska områden.

Lions hjälper. Vårt motto är “Vi hjälper.” Lions grundades år 1917, vi är mest kända för att rädda syn, men vi
ger också mat till hemlösa, hjälper äldre och funktionshindrade, värnar om vår miljö och mycket mer. Lions är ett
globalt nätverk av frivilliga som gör en skillnad på sin hemort.

Lions ger synen tillbaka. Genom att utföra synundersökningar, donera utrustning till sjukhus och kliniker,
distribuera medicin och sprida information om ögonsjukdomar arbetar Lions mot sitt mål att ge syn till alla. Med
hjälp av stödet från Lions Clubs International Foundation (LCIF) har lionmedlemmarna tillhandahållit mer än 153
miljoner behandlingar mot flodblindhet och 72 miljoner doser av synräddande medicin genom programmet
SightFirst och våra partners. Lionmedlemmarna och LCIF har även hjälpt till att genomföra mer än 22 miljoner
synundersökningar på barn genom partnerprogrammet Syn för barn.

Lions stödjer ungdomar. Våra lokala projekt ger ofta stöd till barn och lokala skolor genom stipendier,
rekreation och mentorskap. Internationellt erbjuder vi många program för ungdomar, såsom fredsaffischtävlingen,
ungdomsläger och ungdomsutbyte samt Lions Quest som är LCIF:s positiva utvecklingsprogram för ungdomar.
Våra leoklubbar hjälper unga människor att utveckla ledarfärdigheter samtidigt som de tillhandahåller hjälpinsatser
på sina hemorter. Det finns 168 000 leomedlemmar och 6 700 leoklubbar i mer än 140 länder och geografiska
områden runtom i världen.

Lionmedlemmarna erhåller anslagsmedel och världen får ta del av fördelarna.
Sedan 1968 har Lions Clubs International Foundation beviljat mer än 12 600 anslag på totalt mer än USD 949
miljoner för att stödja Lions humanitära projekt. Som den anslagsbeviljande delen inom Lions Clubs International
hjälper LCIF lionmedlemmarna att förbättra tillvaron för miljontals människor inom de fyra huvudområdena: syn,
ungdom, katastrofhjälp och humanitära behov. Genom stiftelsens generösa stöd till storskaliga humanitära projekt
kan lionmedlemmarna även nå ut till det globala samhället och hjälpa dem som behöver oss allra mest.
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