
Campanha 100: 
Fundação de Lions Clubs International  
Impulsionando o Serviço 

Presenciamos os efeitos da devastação todos os 
dias. Muitos dizem que as necessidades existentes no 
mundo são grandes demais. Muitos dizem que nada 
podemos fazer. Os Leões respondem: “Nós Servimos”. 
Somos Leões, mais de 1,4 milhão de homens e 
mulheres resolutos. Somos Leos, Alfa e Ômega. 
Somos a Fundação de Lions Clubs International, a 
única fundação que impulsiona o serviço dos Leões 
em escala global.  Juntos, levamos a esperança e 
impactamos vidas.

Continuaremos o nosso compromisso compartilhado 
por meio da Campanha 100: LCIF Impulsionando o 
Serviço. A campanha abrangente de capital com um 
patamar de US$300 milhões da nossa fundação 
será lançada em julho de 2018. A partir de então, 
ela terá a duração de três anos, mas seu impacto 
perdurará por várias gerações. A Campanha 100 nos 
permitirá atender a mais de 200 milhões de pessoas 
por ano até 2021, assim garantindo que os Leões 
tenham os recursos necessários para expandir nossas 
causas e impacto em âmbito global.

OS LeõeS atendem prOntamente

Um mUndO de neCeSSIdadeS nãO atendIdaS  

Hoje, 

253 milhões 
indivíduos são 
cegos ou deficientes 
visuais. 

todos os anos, o  
nosso planeta sofre  
um aumento de 

15%em termos de 
catástrofes naturais. 

até o ano de 2040, 
aproximadamente 

650 milhões de 
indivíduos estarão 
vivendo na condição 
de diabéticos. 

todas as noites,  
mais de  

800 milhões 
de pessoas dormem 
famintas. 

todos os dias,  

245 pessoas 
morrem em 
decorrência do 
sarampo. 

a cada 
dois minutos, 
uma criança é 
diagnosticada com 
câncer.

Hoje,

2/3
das crianças relatam 
serem vítimas de 
bullying. 

Quando chegarmos 
em 2025, a metade 
da população mundial 
estará vivendo em 
áreas de escassez  
de água.



AumentAr o impActo do serviço
A nossa fundação estará expandindo o compromisso para com as comunidades, causando um  
impacto global ainda maior, com enfoque na visão, juventude, socorro às vítimas de catástrofes e  
trabalho humanitário.  

visão: LCIF estará liderando os esforços globais de livrar o mundo da cegueira infecciosa, reduzir a  
cegueira evitável e deficiência visual, além de melhorar a qualidade de vida como um todo, oferecendo  
serviços para crianças e adultos cegos ou deficientes visuais.   

Juventude: Serviremos aos jovens por meio de maior acesso à educação de qualidade, serviços essenciais na área 
da saúde, oportunidades sociais e recreativas inclusivas e programas positivos de desenvolvimento.   

socorro às vítimas de catástrofes: Estaremos profundamente envolvidos nos esforços de socorro às vítimas de 
catástrofes e na preparação e atendimento após desastres naturais, quando e onde eles acontecerem.

causas humanitárias: Estaremos patrocinando e oferecendo programas e iniciativas que atendam às necessidades 
distintas das populações em situação de risco e vulneráveis, como os idosos, deficientes, meninas e mulheres, órfãos 
e outros que sejam desproporcionalmente afetados por fatores socioeconômicos e requeiram serviços especiais. 

expAndir As nossAs cAusAs globAis  
A nossa fundação identificará áreas específicas de maior necessidade e oportunidade dentre as  
causas mais amplas relacionadas à fome, câncer infantil e meio ambiente; realizará projetos-piloto  
para desenvolver competências e desenvolverá programas sustentáveis de longo prazo em âmbito  
local e global.  

Fome: Estaremos nos empenhando para vivermos em um mundo no qual nenhuma criança passe fome,  
expandindo os recursos e a infraestrutura necessária para eliminarmos a escassez de alimentos em nossas 
comunidades e no mundo todo.      

câncer pediátrico: Estaremos fortalecendo os serviços médicos e sociais, aumentando a expectativa de vida  
global das crianças portadoras de câncer, proporcionando a elas melhoria de qualidade de vida e às suas famílias.  

meio ambiente: Protegeremos a saúde ambiental das comunidades globais, gerando um impacto ecológico 
positivo a longo prazo. 

combAter o diAbetes 
A nossa fundação reduzirá a prevalência do diabetes e melhorará a qualidade de vida daqueles 
diagnosticados.

diabetes: Desempenharemos um papel fundamental, reagindo prontamente no combate à epidemia 
global do diabetes. Ajudaremos a prevenir o diabetes por meio de iniciativas de saúde abrangentes e 
multifacetadas, cujo alvo serão as comunidades em que vivemos e servimos. 
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Nos últimos 100 anos, comprovamos que os Leões, unidos em serviço, podem transformar milhões 
de vidas. Como Leões, servimos com orgulho, fortalecidos por nossa fundação global. Juntos, 
poderemos atender a mais de 200 milhões de pessoas por ano até 2021. Nossas metas são 
expansivas e nenhum Leão, clube ou distrito pode assumi-las sozinho. Porém, juntos, capacitados 
pela nossa fundação global, nós podemos. Contamos com o seu apoio para a Campainha 100.  

CHamadO à açãO


