
a Fundação de

Lions Clubs International foi colocada no ranking como a melhor

organização não-governamental (ONG) do mundo com a qual se

associar, de acordo com os dados compilados pelo Financial Times

em associação com os consultores Dalberg Global Development

Advisers e o Compacto Global das Nações Unidas.

O ranking foi baseado em pesquisa de 34 organizações globais que foram

analisadas por 445 empresas envolvidas com ONGs e agências

internacionais. A Fundação de Lions Clubs International

obteve a colocação mais elevada, sendo a primeira no

ranking em termos de execução de programas, comunicação,

adaptabi-lidade e responsabilidade no mundo das

organizações sem fins lucrativos, que cresce vertiginosamente.

A avaliação publicada no relatório especial do Financial Times

sobre Filantropia e Cidadania Corporativa, destaca o fato das

empresas estarem cada vez mais interessadas em parcerias a

longo prazo para resolverem um número crescente de

problemas sociais.

–Financial Times

5 de julho de 2007

Em julho de 2007,

(members in 200 countries)

A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) é a organização caritativa oficial de Lions Clubs

International. O financiamento oferecido por LCIF consiste de subsídios para apoiar projetos

liderados pelos Leões. Esses insumos oferecem assistência em termos de financiamento a

1,3 milhão de Leões no mundo inteiro em esforços humanitários demasiadamente grandes

para serem implementados individualmente pelos clubes e distritos.

A missão do serviço humanitário representa a essência de Lions Clubs International. Os

subsídios de LCIF apóiam cinco áreas singulares de prestação de serviço. Os principais

objetivos filantrópicos da Fundação são:

• Preservação da visão
• Combate à deficiências
• Promoção da saúde
• Serviço aos jovens
• Oferecimento de alívio em casos de catástrofes

de todos

os fundos doados à

LCIF são canalizados

para beneficiar lugares

e pessoas carentes. Os

custos administrativos da

Fundação são pagos com

os juros dos investimentos.
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O QUE ESTÃO DIZENDO OS PARCEIROS DOS LEÕES

“Como Companheiro Leão, quero expressar meu orgulho por esse sucesso.
Esta parceria tem sido uma das mais gratificantes da minha vida.”
Ex-Presidente dos Estados Unidos e Vencedor do Prêmio Nobel, Jimmy Carter
Falando do Lions e do programa SightFirst de LCIF.

“Nossa parceria tem sido maravilhosa com os Lions clubes... e fico imensamente satisfeito
com o fato de já termos examinado mais de cinco milhões de crianças e tratado de mais
de 50.000 menores. Eu aplaudo a dedicação incansável dos Leões… juntos, nós podemos
fazer a diferença na vida das crianças.”
Dr. John Ang BScOptom, MBA, PhD • Regional Vice-President, Professional and Regulatory Affairs
Johnson & Johnson Vision Care Asia-Pacific

“George W. Merck acreditava que a medicina deveria se concentrar nas pessoas e não nos lucros.
Como uma empresa, a Merck continua comprometida a superar desafios e cumprir esse ideal. É
por essa razão que nos sentimos orgulhosos de formar parceria com a Fundação de Lions Clubs
International através do Programa de Doação MECTIZAN no combate à oncocercose na África e
na América Latina. LCIF é uma parceira de confiança nesse programa pioneiro, sendo que o seu
compromisso assegura que os pacientes, mesmo nas mais remotas regiões, consigam receber o
melhor tratamento possível.”
Kenneth M. Gustavsen • Gerente, Doações Globais de Produtos
Merck & Co., Inc.

Fundação de Lions Clubs International
300 W. 22nd Street • Oak Brook, IL 60523, EUA
Fone: 630-468-6901 • Website: www.lcif.org
E-mail: lcif@lionsclubs.org
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Lions Partners Include:
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75% das empresas

pesquisadas acreditam que

as parcerias seriam “impor-

tantes” ou extremamente

importantes” para eles nos

próximos três anos.

-Fonte: Financial Times


