
Fundação de
Lions Clubs International

A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) apoia os esforços dos Lions clubes de todo o mundo ao
servir as comunidades locais e internacionalmente. Nossos programas humanitários concentram-se na
preservação da visão, combate a deficiências, promoção da saúde, serviços aos jovens e atendimento em
casos de catástrofes. LCIF é a organização caritativa oficial de Lions Clubs International.

Desde a sua fundação em 1968, LCIF já outorgou mais de 10.268 subsídios, totalizando mais de US$729
milhões para oferecer assistência aos Lions clubes e distritos, na realização de projetos humanitários
ambiciosos. Os 1,35 milhão de Leões no mundo inteiro compartilham do mesmo espírito altruísta, visando
doar e dedicar o seu tempo para a melhoria de vida dos demais, o que torna LCIF a líder global em
serviços humanitários. LCIF foi nomeada como a ONG N° 1 com a qual se fazer parceria de acordo com
uma pesquisa independente do Financial Times.

Nós nos preocupamos. Nós Servimos. Nós realizamos.

Alguns dos impactos causados pelos programas de LCIF:

Visão

• Outorga de 1005 subsídios SightFirst em 102 países, totalizando US$255 milhões
• Restauração da visão de 7,68 milhões de pessoas através de cirurgias de catarata
• Prevenção de perda grave da visão para 30 milhões de pessoas
• Fornecimento de 148 milhões de tratamentos para a eliminação da oncocercose
• Oferecimento de exames de vistas para mais de 250.000 atletas das Olimpíadas Especiais
em 85 países por meio do Programa Olhos Abertos.

• Construção ou ampliação de 315 hospitais, clínicas e centros oftalmológicos
• Treinamento de 659.000 especialistas na área da visão
• Realização de exames de vistas para 14 milhões de crianças através do Programa Visão
para Crianças

Humanitário

• Outorgou mais de 3.000 subsídios de emergência, totalizando mais de US$25 milhões
• Angariou mais de US$200 milhões para a Campanha SightFirst II, tornando-a a mais
bem-sucedida angariação de fundos na história de LCIF.

• Engajou mais de 12 milhões de estudantes no programa de desenvolvimento de
jovens Lions Quest

PROGRAMAS
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Nós Restauramos a Visão
Desde 1925, a ajuda aos cegos e deficientes visuais tem sido a principal missão de Lions Clubs International. LCIF vem
apoiando este trabalho através do Programa SightFirst e de outras iniciativas da visão.

O Programa SightFirst

Desde 1990, o programa SightFirst tem ajudado a restaurar a visão de mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo.
Tendo como principal meta o combate à cegueira evitável, o SightFirst investiu milhões em cirurgias de restauração da
visão, na melhoria de centenas de instalações de atendimento oftalmológico e no treinamento de milhares de
profissionais da área.

Iniciativas do SightFirst:

Iniciativa Lions-OMS Contra a Cegueira Infantil

Em 2002, o Lions e a Organização Mundial da Saúde, uniram forças para superar o
problema da cegueira infantil, estabelecendo centros de cuidados com a visão, em
âmbito internacional. Até a presente data, 35 centros proporcionaram serviços de
atendimento oftalmológico para 121 milhões de crianças.

Projeto de Ação SightFirst China

Em 1997, LCIF formou uma parceria com o Ministro da Saúde da China e com a
Federação de Deficientes da China para lançar o Projeto de Ação SightFirst China
(SFCA). Desde então, SFCA já restaurou a visão de 5,3 milhões de pessoas.

Iniciativas para Eliminação da Oncocercose

SightFirst já financiou mais de 137 milhões de tratamentos contra a oncocercose
na África e na América Latina. LCIF firmou uma parceria com o Centro Carter em
1999 para expandir tais esforços. Como resultado, os especialistas anteveem a
erradicação da oncocercose na América Latina em 2012.

Iniciativas de Combate aoTracoma

Juntos, os Leões e LCIF oferecem apoio, viabilizando medicamentos, cirurgias,
treinamento de especialistas e melhorias nas condições de higiene e educação das
populações em risco de contrair o tracoma. Trabalhando com outras ONGs, os
Leões desenvolveram um plano abrangente de longo prazo para a eliminação do
tracoma até 2020.

Restaurando a Visão do Daniel

Daniel Tumbo, de noventa anos de idade, morou em um vilarejo
remoto no Quênia, sendo cego há mais de 10 anos. Não tendo acesso
a qualquer tratamento ocular e não sabendo que a sua visão poderia
ser restaurada, Daniel se resignou ao seu destino. Porém, um vinzinho
o convenceu a visitar um acampamento Leonístico, onde foi
informado que poderia ter seus olhos operados no Hospital Leonístico
SightFirst em Nairobi, no Quênia.

Após passar pela cirurgia de catara, Daniel transformou-se em uma
nova pessoa. De volta ao seu vilarejo, ele contou para os vizinhos que
tinha “ido para Nairobi como uma carga, mas voltou como ser
humano”. Ele pode ver seus quatro filhos e dois de seus netos pela
primeira vez. Para ele, a visão é a própria vida.

Desde o seu lançamento, o SightFirst tornou-se uma das iniciativas mais eficazes e eficientes do mundo na área
de saúde pública, salvando a visão de milhões de indivíduos, com uma quantia irrisória de US$6 por pessoa.



Outras Iniciativas de LCIF:

Sight For Kids

Uma parceria entre LCIF e a Johnson & Johnson Vision Care,
o programa viabilizou 14 milhões de exames oftalmológicos e
programas de educação sobre cuidados com a visão para
crianças no Sul da Ásia.

Iniciativa de Catarata Pediátrica

O Bausch + Lomb Early Vision Institute e a Fundação de Lions Clubs International
fizeram uma parceria para identificar, financiar e promover métodos inovadores
para o tratamento da catarata pediátrica, visando benefícios a longo prazo para as
crianças, sua famílias e comunidades em geral.

Apoiamos os jovens.
Apoiar o desenvolvimento dos jovens é um componente essencial para
assegurarmos um futuro saudável e feliz. Os Leões e LCIF assumiram um
forte compromisso para oferecer oportunidades positivas para os jovens.

Lions Quest

O Lions Quest é um programa de habilidades de vida com base na escola para
crianças desde o jardim da infância até o 12° grau, que tem sido oferecido pelos
Leões desde 1984. O programa une o lar, a escola e a comunidade para ensinar
a tomada de decisões responsáveis, comunicação efetiva e prevenção do uso
de drogas. Mais de 12 milhões de jovens em 64 países já fizeram parte de uma
sala de aula do Lions Quest, e mais de 500.000 educadores e outros adultos
foram treinados para implementar o programa nas escolas e comunidades.

Habilidades para o futuro de Marvin

Marvin Hoffman, um estudante do ensino médio na Escola Martin Niemoller, em
Reinstadt, na Alemanha, lida com os mesmos desafios comuns a outros milhões
de jovens adolescentes no mundo de hoje. Devido ao problema de bullying e
outros conflitos não resolvidos entre os alunos, a escola nem sempre era um
ambiente construtivo ao aprendizado, o que todos os alunos merecem ter.

A escola começou a trabalhar com os Leões cinco anos atrás para implementar
o Lions Quest e, desde então, tem presenciado resultados surpreendentes. Os
estudantes da sala do Marvin usaram as habilidades que aprenderam no Lions
Quest para eliminar a situação de bullying com os alunos de uma outra escola.
“O Lions Quest ensinou-me a falar com o meu professor sobre os problemas
que enfrento. É muito bom confiar nos outros”, disse Marvin.

Vision Care

Cada dólar doado à LCIF é canalizado diretamente a um projeto para pessoas carentes. Todos os custos
administrativos são pagos pelos juros ganhos com os retornos dos investimentos.
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Nós Levamos a Esperança.
LCIF apoia atividades humanitárias, com programas em várias áreas, desde o fornecimento de água potável até a ajuda em
casos de catástrofes. Os Leões continuam desenvolvendo projetos que abordam necessidades das comunidades locais e
internacionalmente.

Atendimento em casos de catástrofes

Para fazer com que os Leões possam ajudar suas comunidades após uma catástrofe, LCIF outorga Subsídios de Emergência e
Subsídios para Grandes Catástrofes para socorros imediatos e projetos de reconstrução a longo prazo. LCIF e os Leões têm
ajudado países em todo o mundo após terem passado por grandes catástrofes, incluindo o terremoto na China, o furacão Katrina,
o tsuname no Sul da Ásia e o terremoto no Haiti.

Esperança para a Immacula

“Os Leões nos ajudaram a ter esperança novamente”, disse Immacula Simeon, vítma do
devastador terremoto no Haiti. “Estávamos dormindo debaixo de lençois que nos protegiam
do sol e do vento. Não tínhamos muito dinheiro e nenhum alimento ou água. Foi muito
difícil. Mas então os Lions clubes chegaram, e tudo mudou.”

Os Leões estão mobilizando mais de US$6 milhões para socorrerem o povo do Haiti. A
família da Immacula estava entre as 2.500 pessoas que receberam abrigo em três cidades
de barracas do Lions em Porto Príncipe, e LCIF está construindo casas para 600 famílias.
Novos projetos estão em andamento, tais como, a reconstrução da Escola Nacional de
Enfermeiras em Porto Príncipe, além da parceria com a HumiTerra International para a
reconstrução de um centro médico, que reunirá especialistas e fornecerá treinamento e suprimentos médicos para o povo do
Haiti. LCIF se compromete em oferecer esperança e atendimento emergencial aos haitianos, como a Immacula, durante muitos anos.

Outras maneiras em que LCIF serve as pessoas carentes:

Tratamento e Prevenção da Diabetes

Em 1999, LCIF estabeleceu a prevenção e o controle da diabetes como sendo parte do Programa 4 Pontos Básicos. Desde o
início dessas iniciativas, LCIF já aprovou 102 subsídios relacionados à diabetes, totalizando US$7 milhões.

Iniciativa do Sarampo

Mais de 41 milhões de crianças serão beneficiadas pela nova parceria LCIF/Iniciativa do Sarampo de combate à esta doença e à
cegueira infantil. Programas-piloto de vacinação estão sendo implementados em quatro países africanos.

Nós capacitamos os deficientes.
LCIF apoia programas que aprimoram a educação, oferecem treinamento e
oportunidades de trabalho, aumentam a independência e oferecem apoio ao bem-estar
emocional e físico dos deficientes.

Programa Olhos Abertos de Lions Clubs International e das Olimpíadas
Especiais

Desde o início desta parceria entre LCIF e as Olimpíadas Especiais em 2001, mais de
211.000 exames de vistas foram feitos, e mais de 99.000 atletas das Olimpíadas Especiais
receberam óculos gratuitos.

Projeto de Aparelhos Auditivos a Preços Módicos

Esse programa piloto com base nos Estados Unidos torna viável para os Lions clubes a compra de aparelhos auditivos para
pessoas de baixa renda. LCIF formou parceria com a Rexton, Inc., um grande fabricante de aparelhos auditivos, para o
fornecimento de aparelhos usados atrás da orelha para os Lions clubes.

Para obter mais informações sobre os programas de LCIF, favor visitar www.lcif.org.




