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Champions 
lionklubbar 
stödjer Special Olympics-idrottare

Gå 
samman för 
att stödja personer 

med intellektuell 
funktionsnedsättning

Champions lionklubbar påverkar liv och förbättrar 
samhällen, främst genom att fokusera på projekt som 
hjälper Special Olympics-idrottare.

Denna samhällsbaserade miljö ger dig även en 
underbar möjlighet att bidra med dina insatser 
tillsammans med män och kvinnor som hängivet 
stödjer Special Olympics.



Utöka ett inrotat partnerskap
Lionklubbar runtom i världen har stöttat Special Olympics 
och Lions Clubs Internationals Opening Eyes-program 
sedan 2001. Detta partnerskap har beviljats USD 20 
miljoner av LCIF och det gör synundersökningar på Special 
Olympics-idrottare samt har tillhandahållit glasögon till mer 
än 110 000 idrottare. 

Champions lionklubbar har inte endast möjlighet att stödja 
programmet Opening Eyes, utan de kan även stödja 
Special Olympics-idrottarna genom initiativen Healthy 
Athletes®, förenande idrott, utveckling i tidig barndom, 
seminarier om familjehälsa, donationer, frivilliga vid 
idrottsevenemang och mycket mer! Champions lionklubbar 
spelar en mycket viktig roll vid Special Olympics-idrottarnas 
evenemang med stöd och hjälp samt kan förbättra livet 
för Special Olympics-idrottarna och deras familjer genom 
följande projekt: 
•  Sponsra och hjälpa till vid lokala tävlingar och turneringar.

Får mästare att växa
Champions lionklubbar ger kraft och skapar 
förståelse i samhället för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och deras familjer. Champions 
lionklubbar har ett primärt fokus att hjälpa människor 
med intellektuell funktionsnedsättning och stödjer 
Special Olympics-idrottare för det de är: Mästare. De 
är mästare när de stiger ut på löparbanor och planer 
för att tävla. De är mästare när de sprider glädje, 
förändrar attityder och lär ut medkänsla. De är mästare 
när de skapar en mer accepterande värld för alla.

Som medlem i en Champions lionklubb har du 
möjlighet att:
 •  Ge kraft till människor med intellektuell 

funktionsnedsättning och deras familjer.
 •  Förändra liv, inklusive ditt eget.
 •  Visa världen färdigheter och talanger i en grupp 

som ofta är förbisedda i dagens samhälle.
 •  Gå samman med 1,4 miljoner medlemmar 

i 46 500 klubbar i över 200 länder och 
geografiska områden, vilket gör Lions 
Clubs International till en av världens största 
hjälporganisationer.

•  Tillhandahålla personer som tränare och frivilliga 
samt vid aktiviteter inom Unified Sports®.

•  Genomföra olika typer av syntester.
•  Distribuera glasögon och idrottsglasögon.
•  Tillhandahålla idrottskläder och utrustning.
•  Vara en resurs för idrottare och deras familjer.
•  Delta med idrottarna i lag inom Unified Sports®.
•  Vara supportrar vid Special Olympics-evenemang.

Gå med nu
För att gå med i en lionklubb tar du kontakt med en 
klubb i ditt område och berättar att du vill delta i ett 
möte för att lära dig mer.

Hitta en klubb nära dig! Besök www.lionsclubs.org 
och klicka på Hitta en klubb eller skicka e-post till
MembershipDev@lionsclubs.org och vi kommer att 
vidarebefordra din kontaktinformation till en klubb i 
ditt område.

Du betalar en inträdesavgift på USD 35 när du går 
med i en ny klubb eller i en befintlig klubb samt en 
låg medlemsavgift varje år. Din lokala klubb kan 
ge dig mer detaljerad information. Rabatter finns 
för kvalificerade familjemedlemmar, studenter och 
tidigare leomedlemmar. 

Just nu gör lionklubbarna skillnad runtom i världen. För när Lions klubbar samlas blir 
problemen mindre, samhället blir bättre och liv förbättras.

Bygger upp accepterande samhällen


