
"Miljoonat ihmiset voivat nähdä tänään ja voivat
tehdä työtä huoltaakseen perheitään lionien ja

Lions Clubs Internationalin säätiön sokeuden
estämistoiminnan ansiosta."

—Entinen Yhdysvaltojen presidentti Jimmy Carter

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ

Tuo näön miljoonille
maailmanlaajuisesti



SightFirst kehittyneissä maissa
Diabeettinen silmäsairaus ja glaukooma ovat näönme-
netyksen pääsyitä kehittyneissä maissa. Lionien näönter-
veysohjelma (LEHP) nostattaa tietoisuutta näistä kahdes-
ta näön "salaisesta varkaasta" Yhdysvalloissa, Australias-
sa, Japanissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa,
Irlannissa, Kanadassa ja Turkissa. LEHP on auttanut
antamaan aikaisia varoituksia silmäsairaudesta ja
pelastanut monien näön.

"Me näemme LCIF:n yhtenä vaikutusvaltaisimmista
ja merkittävimmistä järjestöistä, jotka auttavat
tiedottamaan ihmisille silmäsairauden vaarasta. Lionit
ovat arvokkaita lähteitä muille järjestöille, koska he
tuntevat paikkakuntansa ja voivat auttaa
saavuttamaan ihmisiä näön pelastavin tiedoin." 

—Rosemary Janiszewski, apulaisjohtaja, Kansallinen näönterveyden
tiedotusohjelma

Miten apurahat tehdään mahdollisiksi
Lionit itse lahjoittavat keskimäärin US$23,5 miljoonaa
vuodessa. Lionit keräsivät myös US$143,5 miljoonaa
kolmivuotisen varainkeräyskampanjan aikana laaja-alais-
ten sokeuden estämisprojektien tukemiseksi.

Yhteistyö yrityskumppaneiden kanssa
LCIF on yhteistyössä kymmenien yritysten kanssa
taistelussa sokeutta vastaan. Näiden yhteistyökumppa-
neiden ansiosta LCIF on pystynyt laajentamaan
ohjelmia, perustamaan uusia aloitteita ja välittämään
palveluaan useammille tarvitseville ihmisille.
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LEHP:n tavoitteena on
tiedottaa yleisölle
säännöllisten silmäterää
laajentamalla tehtyjen
tutkimusten ja
tarvittaessa hoitoon
hakeutumisen
tärkeydestä.

Fil. tri James J. Plantner, yksi useista LCIF:n
tukemista lääketieteen tutkijoista on valinnut
tutkimuskohteekseen diabeettisen retinopatian,
joka on sokeuden pääsyy diabeetikoilla.

LCIF on myöntänyt yli US$10 miljoonaa
humanitaarisiin palveluprojekteihin yksilöiden

ja paikkakuntien elämän laadun
parantamiseksi maailmanlaajuisesti.



Nykyään noin 45 miljoonaa ihmistä on
sokeita. Vähintään 80 % sokeudesta on
parannettavissa tai olisi voitu estää.

Siksi Lions Clubs Internationalin säätiö
(LCIF) ja 1,4 miljoonaa lionsklubien
jäsentä ovat ryhtyneet maailmanlaajui-
seen kampanjaan estettävissä olevan
sokeuden poistamiseksi.

V. 1925 Helen Keller haastoi lioneita
tulemaan "sokeiden ritareiksi". LCIF:n
välityksellä lionit taistelevat sokeutta
vastaan ja edistyvät suunnattomasti.
Kiinasta Chileen ja Etiopiasta Ecuadoriin
LCIF vaikuttaa, palauttaa miljoonien
näön ja estää sokeuden. 

SightFirst-ohjelma
LCIF, Lions Clubs Internationalin rahoittaja, taistelee
aggressiivisesti estettävissä olevaa sokeutta vastaan etu-
päässä SightFirst-ohjelmansa välityksellä. SightFirst
tavoittaa miljoonia, jotka ovat tarpeettomasti sokeita ja
joilla muuten ei olisi pääsyä näönhoitoon.

■ Yhdeksän kymmenestä sokeasta asuu kehitysmaissa;
siksi LCIF keskittyy alueisiin, joissa näönhoito on
riittämätöntä tai olematonta.

■ Miljoonat ihmiset ovat sokeita leikkaamattoman
kaihen takia, mistä aiheutuu 50 prosenttia maailman
sokeudesta.

■ Joissakin Aasian ja Afrikan maissa pakottavimmat
tarpeet ovat koulutettu näönhoitohenkilöstö,
nykyaikaiset välineet ja hyvin varustetut sairaalat.

Auttaakseen vastaamaan näihin tarpeisiin LCIF on:

■ Antanut tukea yli 3,5 miljoonalle kaihileikkaukselle
■ Antanut koulutusta yli 13 000 näönhoitohenkilölle
■ Rahoittanut 136 silmäsairaalan rakentamisen tai

kunnostamisen.

Leikkaamattoman kaihen 
ongelman voittaminen
Maailmanpankki nimittää kaihileikkausta "maailman
kannattavimmaksi kirurgiseksi keksinnöksi”. Miksi?
Koska korkealaatuinen kaihileikkaus voidaan suorittaa
joissakin kehitysmaissa niin vähällä rahamäärällä kuin
US$30:llä. SightFirstin välityksellä lionit johtavat
hyökkäystä kaihia vastaan ja antavat näön lahjan niille,
joiden näkö on hirvittävästi sumentunut tai mennyt.

Estää ja parantaa sokeutta

Näönhoitohenkilöstön koulutus on ratkaiseva
kaihileikkausta odottavien potilasjonojen vähentämiseksi.
LCIF tukee koulutusta silmälääkäreille, terveydenhoidon
johtajille, sokeuden ehkäisyohjelman johtajille ja keskitason
näönhoitoammattilaisille, jotka voivat vaikuttaa sokeuden
estämistoimintoihin maissaan ja parantaa niitä.

Intiassa on arviolta 15 miljoonaa sokeaa, mikä
tragedia maksaa kansantaloudelle suunnilleen

US$10 miljardia vuosittain.

"LCIF:llä on ollut viralliset suhteet WHO:n kanssa pitkän
aikaa. SightFirstin aloittaminen vuosikymmen sitten on
vahvistanut tätä yhteistyötä suunnattomasti…WHO
arvostaa lionien kykyä mobilisoida lukemattomia asialle
omistautuneita jäseniä yhteistyöhön, usein maailman
köyhillä ja olosuhteiltaan vaikeilla alueilla." 

—Lääk. tri Serge Resnikoff, koordinaattori WHO:n sokeuden 
ja kuurouden ehkäisyssä



■ LCIF on sitoutunut antamaan yli US$32,5 miljoonaa
näönhoitoon Kiinan kansantasavallassa. Tähän men-
nessä on suoritettu kaksi miljoonaa kaihileikkausta.
Silmäleikkausyksikköjä aloitettiin 104:llä alueella, joilla
aikaisemmin ei ollut yhtään, ja 12 000 näönhoitoon
erikoistunutta lääkäriä sai jatkokoulutusta.

■ LCIF on ryhtynyt kaihiprojekteihin monissa Afrikan,
Latinalaisen Amerikan ja Aasian maissa. Tulokset ovat
hämmästyttäviä. Madagaskarissa kaihileikkaukset
lisääntyivät melkein kuusinkertaisesti. Lion Philippe
Hein, Madagaskarin SightFirstin valvoja sanoi,
"Joillakin alueilla ei ole liioittelua sanoa, että kaihi on
yleisesti sama kuin lionit".

■ LCIF on erityisen aktiivinen Intiassa, kansakunnassa,
jossa on eniten sokeita. SightFirst on tukenut yli 
800 000 kaihileikkausta, rakentanut tai laajentanut yli
100 näönhoitokeskusta sekä järjestänyt arvokasta
koulutusta tehokkuuden lisäämiseksi 80:ssä
silmäsairaalassa.

Lionien yhteistyökumppanit
humanitaarisessa työssä

■ Maailman terveysjärjestö
■ Carter Center
■ LensCrafters, Inc.
■ Christoffel-Blindenmission
■ National Eye Institute/National Institutes 

of Health, USA
■ Vammaisten olympialaiset
■ International Agency for the Prevention 

of Blindness
■ American Diabetes Association
■ Pfizer Inc.
■ Ely Lilly and Company
■ Merck and Co. Inc.
■ Johnson & Johnson
■ Kraft Foods International
■ Ronald McDonald House Charities
■ Monien maiden hallitukset

"Tapa, jolla [lionien] voimavaroja mobilisoitiin ja tapa,
jolla miljoonien ihmisten näkökyky on säilytetty ja
palautettu, ihonväristä, uskonnosta tai
kansallisuudesta riippumatta, on oppitunti ja loistava
todistus lionien "Me palvelemme" -motosta." 

—Lääk. tri R. Pararajasegaram, International Agency for the Prevention
of Blindness -järjestön edellinen presidentti

Jokaisessa maassa, jossa LCIF osallistuu,
lionit käyttävät monia tunteja projektin
aloittamiseen ja suojelevat LCIF:n ja yhteis-
työkumppaneittensa taloudellista sijoitusta
sekä järjestävät seurantaa varmistaakseen
mahdollisimman hyvän tuloksen.

LCIF tukee sairaalojen ja klinikoiden kunnostamista osana
lionien monipuolista sokeuden estämisstrategiaa.

LCIF:n toimintakulut ovat vähemmän
kuin 9 prosenttia—erinomainen tulos
kaikkien hyväntekeväisyysjärjestöjen
joukossa.



Jokisokeuden kontrollointi
Arviolta 18 miljoonaan ihmiseen on tarttunut jokisokeus
(onkosersiaasi), heikentävä sairaus, joka on endeeminen
30:ssä Afrikan maassa. Mutta yksinkertaisella hoidolla
voidaan pelastaa näiden ihmisten näkö ja kontrolloida
jokisokeutta. Siihen tarvitaan vain, että yksilöt ottavat
ivermectin-tabletin kerran vuodessa vähintään
kymmenen vuoden ajan.

Nykyisin LCIF ja Carter Center hoitavat 10 miljoonaa
vaarassa olevaa ihmistä vuosittain Afrikassa. Mutta sinun
apuasi tarvitaan Afrikassa miljoonien muiden hoitamisek-
si, jotka epäilemättä saavat tartunnan, jos me emme
puutu asiaan.

On varsin todennäköistä, että nämä lapset saavat
parasiittitartunnan, joka aiheuttaa jokisokeuden,

ellemme lisää yrityksiämme pelastaa heidät.

"Lapsuuden
sokeus on usein
vältettävä
tragedia, joka
vaikuttaa lapseen,
yhteisöön ja
yhteiskuntaan. Sokeiden
määrä maailmassa voisi
kaksinkertaistua seuraavien 25
vuoden aikana ilman Lions Clubs Internationalin ja
sen säätiön kaltaisten järjestöjen lisääntyvää
väliintuloa."

—Lääk. tri Serge Resnikoff, koordinaattori WHO:n sokeuden ja
kuurouden ehkäisyssä

Sokeuttavan trakooman poistaminen
Trakooman poistaminen, joka on estettävän
sokeuden pääsyy, on myös tärkeää LCIF:lle
Sudanissa, Etiopiassa ja Mauritaniassa.
Trakooma on yleinen silmäsairaus kehitysmais-
sa, joille on tunnusomaista köyhyys, huono
hygienia ja liikakansoitus.

SightFirst on yhteistyössä trakooman pois-
tamiseksi Carter Centerin samoin kuin ITI:n
kanssa, joka on Pfizerin ja Edna McConnell
Clark Foundationin aloite. Toiveena on, että
tämä hirvittävä sairaus, ihmiskunnan rangais-
tus ainakin muinaisen Egyptin faaraoiden
ajasta lähtien ja erityisen vaarallinen äideille ja
pikkulapsille, poistetaan vuoteen 2020
mennessä.

Ivermectin-jakeluasema Nigeriassa.Annoksen
määrä päätetään mittaamalla pituutta
kepillä, joka on maalattu osissa.

Lasten näön pelastaminen
Joka minuutti tässä maailmassa tapahtuu tragedia:
yksi lapsi sokeutuu. Puolet näistä tapauksista olisi
voitu estää tai hoitaa. Tämä merkitsee, että on
mahdollista pelastaa 250 000 lapsen näkö joka vuosi.
LCIF on ryhtynyt yhteistyöhön Maailman terveysjär-
jestön kanssa lasten sokeuden estämiseksi 30 kehitys-
maassa. Siten ei estetä vain sokeutta. Lapsen näön
pelastaminen merkitsee sitä, että murretaan ja voite-
taan lukemattomia köyhyyden ja vaikeuksien kiertoja.
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Tilastot sokeudesta on antanut Maailman terveysjärjestö
Entisen USA:n presidentin Jimmy Carterin valokuva/J. D. Scott Photography. 

LCIF: korkeasti arvostettu säätiö
■ Charity Navigator, New Jerseyyn  perustuva voittoa tuottamaton järjestö,

joka analysoi hyväntekeväisyysjärjestöjen taloudellista vastuuta ja terveyttä,
antoi LCIF:lle neljä tähteä (paras arvostelu) v. 2002.

■ LCIF ei saa mitään osaa klubien jäsenmaksuista. Lisäksi lahjoitukset menevät
kokonaan apurahoihin; kaikki LCIF:n hallinnolliset kulut maksetaan sijoitusten
koroista.

■ LCIF huolehtii lionien paikallisista tarpeista ja myöntää apurahoja, jotka
palvelevat paikkakunnan tarpeita.

■ LCIF edustaa terveyttä, paranemista ja toivoa. LCIF:n välityksellä lionit
helpottavat kipuja ja kärsimystä sekä tuovat toivoa ja onnellisuutta 
maailman kaikkiin osiin.

Edut LCIF:n yhteistyökumppaneille
■ LCIF:n yhteistyökumppanina hyödyt maailman suurimman palveluklubijärjes-

tön 1,4 miljoonan jäsenen herättämästä goodwillista.
■ Lionien maine "saada työt tehdyiksi"

kartuttaa organisaatiosi mainetta.
■ Tukeasi mainostetaan erilaisten tiedotus-

välineiden välityksellä, kuten kuukausittai-
nen The Lion -lehti.  LCIF:n web-sivulta
tarjotaan linkki web-sivullesi.

■ Organisaatiosi yhdistetään erääseen
kaikkien aikojen monipuolisimmista
sokeuden estämisyrityksistä.

■ Olet tyytyväinen tietäessäsi, että autat
maailman vähäosaisimpia ihmisiä.

Liity meihin taistelussa miljoonien
näkökyvyn pelastamiseksi, jotka
sokeutuvat tai tulevat vaikeasti
näkövammaisiksi ilman LCIF:n ja
omaa apuasi.

Jokaiseen LCIF:n jakamaan dollariin paikalliset lionit sijoittavat aikaa ja usein rahaa, jotka
verrattomasti ylittävät apurahan arvon—jatkaen yhteistyökumppaneiden lahjoituksen
vaikutusta.


