
Strides: lionit diabetestiedotuksen hyväksi
Diabeteksesta tiedottamisen, sen ennaltaehkäisyn ja

kontrolloimisen puolesta

v o i m a k a s  � k e s k i t t y n y t  � s i t o u t u n u t

Mikä on Strides: lionit diabetestiedotuksen puolesta -ohjelma?
Strides on mukava, positiivinen ja aktiiivinen paikkakunnan tapahtuma, joka antaa lionsklubeille tai
piireille mahdollisuuden toimia ja lisätä ihmisten tietoa diabeteksen ehkäisemisestä ja hallinnasta.
Strides -ohjelmassa on mukana mukava fyysinen toiminta joko kävelyn, juoksun, pyöräilyn, tanssin
tai muun terveellisen liikuntamuodon kautta.   

Strides -ohjelman missio
Strides: Lionit diabetestiedotuksen puolesta -ohjelman missio on antaa lioneille mahdollisuus
taistella diabetesta vastaan ja toteuttaa Strides -tapahtumia paikkakunnilla.

Tarve
Diabetesta esiintyy yhä enemmän kaikkialla maailmassa. Yli 360 miljoonaa ihmistä sairastaa
diabetesta. Kansainvälisen diabetesliiton (IDF) arvion mukaan vuoteen 2035 mennessä yli 592
miljoonaa ihmistä sairastaa diabetesta. Diabetes tappaa ja vahingoittaa elimistöä; joka 8. sekunti
kuolee yksi ihminen diabeteksen aiheuttamiin komplikaatioihin. Diabeettinen retinopatia on vakava
näkökyvyn huononemiseen ja sokeutumiseen johtava tauti.  

Strides -ohjelman tavoitteet
     • Lisätä lionien kiinnostusta diabetestiedotukseen
     • Antaa lioneille mahdollisuus toimia ja tulla mukaan taisteluun diabetesta vastaan
     • Saada paikkakunnan asukkaat mukaan Strides -tilaisuuteen 
     • Edistää terveellisiä elämäntapoja mukavan liikunnan kautta 
     • Antaa lioneille mahdollisuus toteuttaa Strides

-tapahtuma helposti ja vaivattomasti
     • Välittää optimistisuuden tunnetta ja lionien

tukea paikkakunnalla niille, jotka
sairastavat diabetesta

     • Estää ihmisten näönmenetys tiedottamalla
diabeteksesta ja diabeettisesta retinopatiasta 

     • Lisätä lionien näkyvyyttä paikkakunnalla
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Strides -ohjelman resurssit
Lions Clubs International kehitti Strides: Lionit diabetestiedotuksen puolesta tietopaketin
antamaan materiaaleja ja resursseja, joita tarvitaan menestyksellisen Strides -tapahtuman
järjestämiseen. Pakettiin sisältyvät aktiviteettiopas, esimerkki ilmoittautumislomakkeesta,
lehdistötiedote, julkinen ilmoitus, diabetes -kirjanmerkki ja muita tarvikkeita. Kaikki paketin
materiaalit voidaan ladata verkkosivulla www.lionsclubs.org tai niitä voi tilata Lions Clubs
Internationalista, jolloin niistä pitää maksaa.

Lisätietoja Strides: Lionit diabetestiedotuksen puolesta -ohjelmasta saa Lions Clubs
Internationalin verkkosivuilta osoitteessa www.lionsclubs.org tai lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen programs@lionsclubs.org.

Seuraavat järjestöt voivat antaa lisätietoja diabeteksesta ja siihen liittyvistä resursseista: 

International Diabetes Federation (IDF)
www.idf.org

Maailman terveysjärjestö (WHO)
www.who.org

Diabeteskoulutus ja -leirijärjestö (DECA)
www.diabetescamps.org

Kansallinen diabeteskoulutusohjelma (NDEP)
www.ndep.nih.gov

MedicAlert Foundation
www.medicalert.org/groups/lions


