
Suurtuhoapurahat antavat
uhreille toivoa, luottamusta
Samalla kun LCIF ja lionit ovat johtajia maailmanlaajui-
sessa sokeuden estämisessä, säätiön kyky helpottaa
ihmisten kärsimyksiä on myös erityisen ilmeinen
maailmanlaajuisten tai alueellisten
suuronnettomuuksien aikoina.

■ Terrorihyökkäykset Yhdysvaltoihin
■ Maanjäristykset Intiassa, Turkissa, El Salvadorissa ja

muualla
■ Hurrikaanit Pohjois- ja Keski-Amerikassa

Luettelo suuronnettomuuksista, joihin LCIF ja lionit ovat
toimittaneet kriittisiä tavaroita ja palveluja, jatkuu …

– "Lumous on palannut. Ensimmäistä kertaa syys-
kuun 11:nnen jälkeen monet äidit saivat tietää, että
heidän sopi olla oma itsensä. He lauloivat, he tanssi-
vat, he paneutuivat sydämestään erinomaisiin esityk-
siin. Kuulijakunnassa ei monikaan silmä pysynyt kui-
vana. Neljäkymmentäkahdeksan tuntia "Sunshine"-
leirillä oli saanut aikaan ihmeellisen muutoksen!"

---New Yorkin lion Joyce Grossman syyskuun 11:nnen perheiden
järjestämästä kykyshow'sta "Sunshine"-leirillä, jota tuki LCIF ja jonka
henkilöstöstä osa oli lioneja

Hätäapurahat auttavat lioneja
palvelemaan…välittömästi
LCIF-varat jaetaan ihmiskäden kosketuksella, kun paikalli-
nen hätätilanne, kuten tulva tai pyörremyrsky iskee. Lio-
nit ovat paikalla tuoden juomavettä, ruokaa, vaatteita ja
välttämättömiä lääkkeitä, usein ennen kuin hätäapueli-
met saapuvat.

"Minuun on tehnyt vaikutuksen…hätäapuvarojen
nopea saatavuus LCIF:ltä tuhon jälkeen. Monet
perheet ovat saaneet apua ja tulevat paremmin
toimeen, koska lionit palvelevat lähimmäisiään.
Luemme tämänkaltaisesta onnettomuudesta, joka
tapahtuu muualla, mutta todistus 'LCIF:stä
toiminnassa' tulee, kun se tapahtuu omalla
takapihallasi." 
--Entinen piirikuvernööri George A. Emrick, vaikean tulvan jälkeen
Pennsylvaniassa, USA:ssa

Core 4 -apurahat tukevat lionien
humanitaarisia huolenaiheita
Huolehtiakseen muista humanitaarisista tarpeista LCIF
tukee projekteja, jotka kuuluvat lionien tärkeisiin
huolenaiheisiin:
■ näkö
■ vammaisuus
■ terveys
■ nuoriso

Lahjoituksesi LCIF:lle tekevät mahdollisik-
si apurahat lioneille maailmanlaajuisesti.

LCIF:n yhteistyö Vammaisten olympialaisten kanssa tarjoaa
ilmaisia näöntarkastuksia, silmälaseja ja urheilulaseja

valituissa Vammaisten olympialaisten kilpailuissa.

Tekevät maailmassa paljon hyvää
:n apurahaohjelmat



Core 4 -apurahaohjelman osana LCIF on yhteistyössä
Habitat for Humanity® Internationalin kanssa rahoittaak-
seen edullisia asuntoja vaikeasti vammaisille perheille.

"Siellä oli niin paljon naurua ja rakkautta.Tunsin
joitakin lioneista, mutta näin heidät erilaisessa
valossa."

--Linda McLane Michiganista, USA:sta, lioneista, jotka auttoivat
rakentamaan hänen kotiaan, jonka LCIF:n/Habitat for Humanityn
yhteistyö teki mahdolliseksi.

Kansainväliset apurahat ovat 
esimerkkinä lionismin hengestä
Kansainväliset apurahat (IAG) tukevat yhteistyöprojekteja
lionsklubien välillä vähintään kahdessa maassa.
Apurahat rahoittavat terveydenhoitoa, ruoan omavarai-
suutta, ympäristönsuojelua ja lukutaitoa samalla kun ne
rakentavat siteitä maailman eri osista olevien lionien
välille.

Tavalliset apurahat auttavat
lioneja huolehtimaan paikallisis-
ta humanitaarisista tarpeista
LCIF auttaa lioneja humanitaaristen palveluprojektien
rahoittamisessa, jotka ylittävät heidän taloudellisen
kykynsä. Laaja projektien skaala on mahdollinen, kuten:
■ Välineistön ostaminen sairaaloille ja klinikoille
■ Virkistysalueiden kehittäminen sokeille ja

näkövammaisille
■ Turvallisen ympäristön luominen lapsille, joilla on

erityistarpeita

Saksan lioneille myönnettiin LCIF:n kansainvälisiä varoja
aurinkopaneelien hankkimiseksi koteihin köyhässä Bolivian
kylässä.

Tavalliset apurahat tukevat virkistysmiljöötä sokeille samoin
kuin monia muita humanitaarisia tarpeita.
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Lionien omistama Lions-Quest-ohjelma opettaa nuoria
ottamaan vastuun, kommunikoimaan tehokkaasti,
asettamaan tavoitteita sekä vastustamaan alkoholin ja
huumeiden käyttöä. Joka vuosi Lions-Questin kehittämät
ohjelmat tavoittavat yli kaksi miljoonaa nuorta 30:ssä
maassa.


