
Katastrofanslag
ger offren hopp och tillförsikt
Samtidigt som LCIF och Lions är ledande krafter i den
internationella kampen för att förebygga blindhet ställer
stiftelsen upp för att lindra mänskligt lidande när inter-
nationella och regionala katastrofer inträffar.

■ Terroristattacker i USA
■ Jordbävningar i Indien, Turkiet, El Salvador och andra

länder
■ Orkaner i Nord- och Centralamerika

Listan över katastrofer där LCIF och Lions har ställt upp
med förnödenheter och service är lång…

Den magiska glansen har kommit tillbaka. För första
gången sedan 11 september kände många av
mammorna att de kunde vara sig själv igen. De
sjöng, dansade och la ned hela sin själ i föreställning-
en. Det fanns inte många i publiken som inte hade
tårar i ögonen. Efter två dygn på Camp Sunshine
hade en fantastisk förvandling skett.

--- New York Lion Joyce Grossman efter talangshowen för september
11-familjerna på Camp Sunshine, som finansierades av LCIF och delvis
bemannades av Lions.

Nödfallsanslag hjälper Lions att
hjälpa… omedelbart
LCIF-medel överlämnas med kort varsel, t.ex. efter
översvämningar och virvelstormar. Lions ställer omedel-
bart upp med vatten, mat, kläder och medicinska
förnödenheter, ofta innan andra hjälporganisationer
anländer.

Jag är imponerad… LCIF kom till undsättning med
ett nödfallsanslag fantastiskt snabbt. Många familjer
har fått hjälp tack vare att Lions är villiga att hjälpa
sina medmänniskor.Vi läser att sådana här katastro-
fer inträffar på andra platser i världen. När det
hände på vår egen bakgård såg vi "LCIF i aktion"
med egna ögon.

— F.d. distriktsguvernör George A. Emrick, efter förödande
översvämningar i Pennsylvania, USA

Core 4-anslag finansierar Lions
humanitära insatser
För att tillgodose andra humanitära behov stöder LCIF
projekt på fyra områden för Lions humanitära
engagemang:

■ synvård
■ handikapp
■ hälsovård
■ ungdom

Era bidrag till LCIF gör att stiftelsen kan
bevilja anslag till Lions runtom i världen

LCIFs partnerskap med Special Olympics tillhandahåller
gratis ögonundersökningar, glasögon och skyddsglasögon vid

utvalda Special Olympics-tävlingar.

Uträttar oändligt mycket gott
Anslagsprogram



Som en del av Core 4-anslagsprogrammet samarbetar
LCIF med Habitat for Humanity® International för att
finansiera bostäder för handikappade familjer till
överkomligt pris.

Vi skrattade mycket och hade väldigt trevligt
tillsammans. Jag kände några av lionmedlemmarna
tidigare, men nu såg jag dem i en annan dager.

— Kommentar från Linda McLane, Michigan, USA om de Lions 
som hjälpte till att bygga hennes hus, vilket möjliggjorts tack vare
partnerskapet LCIF/Habitat for Humanity

International Assistance-anslag 
tillhandahåller pengar och 
kunnande
International Assistance Grants (IAG) överlämnas till
utvecklingsprojekt som genomförs av lionklubbar i
industriländer i samarbete med lionklubbar i
utvecklingsländer. Det rör sig i regel om hälsovårds-,
miljö-, läs- och skrivkunnighetsprojekt och
självförsörjning ifråga om födoämnen.

Standardanslag hjälper Lions att
tillgodose lokala humanitära behov
LCIF hjälper Lions finansiera humanitära projekt som är
alltför omfattande för att man ska klara finansieringen
på egen hand. Anslag beviljas bl.a. till följande typer av
projekt:
■ Utrustning för sjukhus och kliniker
■ Upprättande av rekreationsområden för blinda och

synskadade
■ Upprättande av en säker miljö för barn med särskilda

behov

Lions i Tyskland har fått ett IAG-anslag från LCIF för ett
solenergiprojekt i en fattig by i Bolivia.

Standardanslag finansierar t.ex. rekreationsaktiviteter för
blinda och tillgodoser många andra humanitära behov.
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Lions Quest-programmet, som ägs av LCIF, lär ungdomar att
ta ansvar, arbeta i grupp, sätta mål och ta avstånd från
alkohol och droger. Lions Quest-läromedel används av mer
än två miljoner ungdomar i 30 länder.


