
1917: O começo Melvin Jones, empresário de Chicago, fez uma pergunta simples que mudaria o mundo
– E se as pessoas se comprometessem em melhorar as suas comunidades? 100 anos mais tarde, Lions Clubs
International é a maior organização de clubes de serviço do mundo, com mais de 1,4 milhão de associados em
mais de 46.000 clubes e inúmeras histórias de Leões agindo pelo mesmo ideal: quando os Leões se unem pelo
bem da humanidade, não há nada que não consigam realizar. 

1920: Expansão Internacional Após apenas três anos da nossa fundação, tornamo-nos
internacionais com o estabelecimento do primeiro clube no Canadá. Depois foi a vez do México, em 1927. Nas
décadas de 50 e 60 a expansão internacional intensificou-se com clubes novos na Europa, Ásia e África. 

1925: Erradicação da Cegueira Helen Keller discursou na Convenção Internacional de Lions Clubes
em Cedar Point, no estado de Ohio, EUA, e desafiou os Leões a se tornarem “paladinos dos cegos”. Desde então,
temos trabalhado incansavelmente para ajudar os cegos e deficientes visuais.

1945: Organização da Nações Unidas O nosso prolongado relacionamento com a ONU serve
de exemplo para todas as organizações internacionais. Fomos umas das primeiras organizações não-
governamentais a serem convidadas para colaborar na elaboração da Carta Constitutiva da ONU, e desde então
sempre apoiamos o seu trabalho.

1957: Organização de Programas Juvenis No fim da década de 50, criamos o Programa Leo
para oferecer à juventude do mundo inteiro uma oportunidade para crescimento pessoal através do voluntariado.
Há 168.000 Leos e 6.700 Leo clubes em mais de 140 países e áreas geográficas de todo o mundo.

1968: A Nossa Fundação A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) auxilia os Leões em projetos
humanitários globais ou de grandes proporções. Através da Fundação, os Leões já receberam mais de US$ 949
milhões em subsídios para ajudar a atender às necessidades da comunidade em que vivem assim como às demais
comunidades pelo mundo.  

1990: Lançamento do SightFirst Através de LCIF, os Leões estão recuperando a visão das pessoas
e prevenindo a cegueira em âmbito mundial com o programa SightFirst. Desde o lançamento em 1990, os Leões
já arrecadaram mais de US$ 415 milhões para esta iniciativa. O SightFirst combate às principais causas da
cegueira: visão subnormal, tracoma, oncocercose , cegueira infantil, retinopatia diabética e glaucoma.

2014: Desafio de Serviços do Centenário Lions Clubs International começou a Comemoração
do Centenário comprometendo-se em beneficiar mais de 100 milhões de pessoas através de projetos que
impactam a juventude, visão, fome e meio ambiente. Os Leões honram a nossa longa tradição de serviço e
vislumbram o futuro se unindo para fortalecer as comunidades locais e a nossa comunidade global.

2017: O Centenário e além Os Leões comemoram o seu 100º aniversário e se preparam para lançar
um novo enfoque de serviço global para o nosso próximo século de serviço!
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