
Seja um Leão

Os Líderes Globais
Em Serviço Comunitário

www.be-a-lion.org

Em mais de 200 países

45.000 clubes

1,35 milhão de
homens e mulheres atuantes

Prontos para ajudar no
mundo inteiro
Sempre que um Lions clube se reúne, os problemas

ficam menores. E as comunidades ficam melhores.

Isso acontece porque oferecemos ajuda onde é

necessário, em nossas comunidades e em todo o

mundo, com integridade e energia inigualáveis. 

Nossos 46 mil clubes e 1,35 milhão de sócios fazem

de nós a maior organização de clubes de serviços

do mundo. 

Somos também um dos mais eficazes. Nós

realizamos os trabalhos.



Quando se trata de aceitar desafios,  
nossa resposta é simples: Nós servimos. Em 
205 países, em hospitais e centros para idosos, em
regiões afligidas por desastres naturais, em escolas
e em todos os centros de reciclagem de óculos, os
Leões estão trabalhando, ajudando, liderando,
planejando e apoiando. Porque somos locais,
conseguimos atender as necessidades específicas
das  comunidades onde moramos. E, porque somos
globais, podemos enfrentar os desafios que
ultrapassam as fronteiras.

Queremos que todos vejam um futuro melhor. 
É por isso que apoiamos os serviços e programas
para a visão que incluem exames de vista, bancos
de olhos e reciclagem de óculos, fornecemos
assistência de cuidados oftalmológicos aos que
apresentam risco de perda de visão e angariamos
doações através de campanhas de arrecadação de
recursos, como a campanha SightFirst e a
campanha SightFirst II.

MAIS VOLUNTÁRIOS 
Em MAIS LUGARES 

Do que qualquer outra organização de clubes de serviço

Acreditamos que todos merecem uma vida
saudável. Desde a oferta de programas de saúde que
se concentram na perda de audição até o apoio aos
esforços para controlar e prevenir a diabetes, estamos
trabalhando para melhorar a saúde de crianças e
adultos em todo o mundo.  

Nós capacitamos a próxima geração. Seja 
fornecendo experiências de voluntariado e liderança em
um Leo clube ou compartilhando uma mensagem de paz
através de nosso concurso de Cartaz sobre a Paz, nossos
programas juvenis investem no futuro ao engajar os
jovens.

Nós servimos às comunidades locais e 
protegemos o planeta. Desde a realização de 
projetos de serviços práticos até à assistência em
emergências, nossos programas comunitários e
ambientais melhoram nossas comunidades e protegem
o meio ambiente. 
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