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Förra året var ett rekord för LCIF. Tack vare lionmedlemmarnas generositet,
framför allt i samband med kampanj SightFirst II, nådde LCIF ett rekord i
erhållna donationer, vilket kommer att göra det möjligt för stiftelsen att hjälpa
ännu fler människor tack vare att fler anslag kan beviljas. De totala
donationerna till LCIF uppgick till USD 78,46 miljoner, en ökning med mer än
USD 24 miljoner jämfört med föregående år och flera miljoner mer än tidigare
år. LCIF beviljade 570 anslag till ett belopp om totalt USD 40,93 miljoner till
humanitära behov.

LCIF utnämndes till den allra främsta icke-statliga organisationen i världen att
samarbeta med i en studie som publicerades i juli månad av tidningen Financial
Times i samarbete med UN Global Compact.

Detta var ett år när LCIF hade många anledningar till att fira. Stiftelsen firade
sitt 40-årsjubileum i juni samtidigt som kampanj SightFirst II avslutades. Den
globala insamlingen pågick i tre år och var en enorm framgång och den största
insamlingsaktiviteten i LCIF:s historia. Lionmedlemmar och donatorer över hela
världen arbetade hårt för att överträffa minimimålet på USD 150 miljoner och
mer än USD 200 miljoner samlades in. Dessa medel gör det möjligt att fortsätta
och att utöka SightFirst, Lions välkända program att bekämpa blindhet som
kan förhindras.

LCIF fokuserar även på många andra humanitära program genom program för
ungdomar, handikappade och för att främja god hälsa. Stiftelsen fortsätter att
bevilja anslag till Lions för att kunna hjälpa till efter katastrofer. Förutom att
finansiera omedelbara hjälpinsatser hjälper stiftelsen även till med långsiktiga
återuppbyggnadsinsatser, till exempel genom att tillhandahålla USD 3 miljoner
efter jordbävningen i Kina.

Efter att ha sett LCIF:s alla insatser är jag
säker på att du kommer att dela min
stolthet över vad vi har åstadkommit
tillsammans. Tack för att du har hjälpt LCIF
att förändra livet för så många. Det är tack
vare ditt fortsatta stöd vi har kunnat uppnå
så mycket.

“Vi tjäna” tillsammans.

Jimmy Ross
LCIF:s ordförande 2007-2008

Meddelande från LCIF:s ordförande



Lions Clubs International Foundation:s verkställande kommitté 2007-2008
Jimmy Ross, närmast föregående internationell president och ordförande, Mahendra Amarasuriya, internationell president,

Ex officio; Albert Brandel, första vice president, Eberhard Wirfs, andra vice president; Russell Sarver, vice ordförande,

K.G. Ramakrishna Murthy, sekreterare, Yoshitsugu Shigematsu, kassör och internationell direktor, Ermanno Bocchini,

internationell direktor, Dr. Ashok Mehta, tidigare internationell president, adjungerad styrelsemedlem, Asoka de Z.

Gunasekera, tidigare internationell direktor, adjungerad styrelsemedlem.

Den livskvalitet ni ger är
som natt och dag och jag kan

se igen. Jag uppskattar allt det ni
gör så mycket. Era program och

era hjälpinsatser behövs verkligen
och uppskattas oerhört mycket.”

Christine, Oregon, USA



Vi är nummer 1. Som den globala ledaren gällande

humanitära insatser hjälper Lions Clubs International

Foundation Lions medlemmar att hjälpa till både lokalt och

internationellt. Stiftelsen har utsetts till den bästa icke-statliga

organisationen i världen att samarbeta med och LCIF är den

anslagsbeviljande delen inom Lions Clubs International.

Vi tjäna. Anslag finansierar Lions storskaliga humanitära

projekt inom områdena syn, ungdom, handikapp, hälsa och

katastrofer. Under verksamhetsåret 2007-2008 beviljade LCIF

USD 40,93 miljoner till 570 projekt.

Vi tillhandahåller. Sedan starten 1968 har LCIF

beviljat nära 9 000 anslag på totalt USD 640 miljoner.

Vi ger 100 procent. Varje krona som doneras till

LCIF går direkt till ett anslag.

Vi samarbetar. LCIF arbetar hårt för att skapa

hävstångsverkan på alla donationer genom att samarbeta med

lokala och internationella organisationer samt regeringar och

företag, vilket gör att varje donation räcker betydligt längre.

Du donerade. Under verksamhetsåret 2007-2008

erhöll LCIF USD 78,46 miljoner i donationer, vilket visar ett

enastående stöd till kampanj SightFirst II. Detta var en ökning

med USD 24 miljoner jämfört med föregående år.* Tack för

ditt stöd!

*Donationerna omfattar erhållna belopp och donationslöften.

**Alla belopp i USD.
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Översikt över LCIF

STÖRRE KATASTROFANSLAG
6 katastrofer/USD 1,35 miljoner

NÖDFALLSANSLAG
229 katastrofer/USD 1,93 miljoner

CORE 4-ANSLAG
47 anslag/USD 3,71 miljoner

ÖVRIGA
69 anslag/USD 5,89 miljoner

STANDARDANSLAG
143 projekt/USD 6,53 miljoner

INTERNATIONELLAASSISTANSANSLAG
34 anslag/USD 389 229

SIGHTFIRST
42 projekt/USD 21,14 miljoner



En seger för synen
Vid den internationella kongressen 2008 samlades mer än

14 000 lionmedlemmar från hela världen för att fira att mer än

USD 203 miljoner hade samlats in till LCIF:s SightFirst-

program. Lionmedlemmarna och donatorerna hade all

anledning att fira den största insamlingskampanjen i

organisationens och stiftelsens historia. De medel som har

samlats in till kampanj SightFirst II kommer att fortsätta och

att utöka Lions SightFirst-program, vilket fokuserar på

blindhet i världen.

Kampanj SightFirst II inledds vid Lions internationella kongress

2005. Insamlingen till kampanj SightFirst II är symbolen för

lionmedlemmarnas hängivenhet för SightFirst-programmet. En

majoritet av lionklubbarna i världen deltog i den globala

insamlingen som pågick i tre år och det gjorde även många

företag och regeringsorgan.

De medel som har samlats in till kampanjen är en förlängning

av de insatser som lionmedlemmarna inledde för mer än tjugo

år sedan. Tillsammans med den första insamlingskampanjen,

vilken inledde SightFirst-programmet i början av 1990-talet, har

lionmedlemmarna nu samlat in mer än USD 346 miljoner till

bärkraftiga synvårdsprogram runtom i världen.

SightFirst runtom i världen
Lionmedlemmarnas hjälpinsatser fortsätter tack vare de medel

som har samlats in till kampanj SightFirst II. Av de USD 203

miljoner som samlats in till kampanjen kommer mer än USD

100 miljoner att stödja program som kontrollerar och eliminerar

större orsaker till blindhet, till exempel grå starr, trakom och

flodblindhet. Ytterligare USD 50 miljoner kommer att finansiera

projekt som bekämpar nya hot mot människors syn, till

exempel nedsatt syn, grön starr och diabetisk retinopati.

Återstående dryga USD 50 miljoner kommer att finansiera “Syn

till alla” genom att stödja ny forskning och rehabilitering.

Prestationer inom kampanj SightFirst II
• Mer än USD 203 miljoner har samlats in
• Den största donationen i LCIF:s historia från en
stiftelse, USD 7,5 miljoner från The Global Health
and Education Foundation, USA

• Den största donationen i LCIF:s historia från en
privatperson, USD 3,2 miljoner från Lion Aruna A.
Oswal, Indien

• 67 % av lionklubbarna i världen deltog
• 91 donationer på mer än USD 100 000 och 123
donationer på mer än USD 25 000

• Mer än 3 400 modellklubbar donerade i
genomsnitt mer än USD 400 per medlem
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Kampanj SightFirst II
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Syn till alla
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Mrs. Aruna A. Oswal,
Tidigare distriktsguvernör
I april 2008 gav Mrs. Aruna A. Oswal ett donationslöfte om
USD 3,2 miljoner, vilken är den största enskilda donationen
från en privatperson i stiftelsens historia. Oswal är medlem i
Lions Club Juhu i Mumbai, Indien, och är tidigare
distriktsguvernör.

Global Health and Education
Foundation
I maj 2008 erhöll LCIF ett donationslöfte om USD 7,5 miljoner,
vilken var den största donationen i stiftelsens historia.
Donationen kom från Kenneth E. Behring, en amerikansk
filantropist, och hans stiftelse The Global Health and
Education Foundation. Denna gåva kommer att stödja
skapandet av Operation Global Vision (OGV), vilket är ett
samarbete mellan LCIF och GHEF, med ett kapital om
USD 15 miljoner.

Moorfields Eye Hospital
Foundation Trust
I mars 2008 erhöll LCIF en donation om USD 4 miljoner från
Moorfields Eye Hospital Foundation Trust, ett internationellt
center i Storbritannien som fokuserar på behandling av
ögonsjukdomar och som är världsledande gällande
synforskning och utbildning. Medlen kommer direkt att stödja
byggnation och etablerande en ny enhet för Korle Bu Eye
Hospital i Accra, Ghana.

Stora donationer
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LCIF:s oöverträffade
möjlighet
LCIF har nu en oöverträffad möjlighet. Nu
mer än någonsin är lionmedlemmarna
engagerade i LCIF:s arbete.
Lionmedlemmarnas orubbliga insatser
under kampanj SightFirst II har ytterligare
etablerat SightFirst-programmet som
ledare i kampen mot blindhet som kan
förhindras och har konsoliderat LCIF som
en ledande global stiftelse. Det finns en
bättre förståelse för världens humanitära
insatser, vilka endast LCIF och Lions kan
tillhandahålla.

LCIF har utfört många olika typer av
humanitära hjälpinsatser för människor i
nöd i mer än 40 år. SightFirst-programmet
är bara en del av stiftelsens humanitära
arbete. LCIF hjälper även människor med
handikapp, tillhandahåller katastrofhjälp
samt stödjer hälsovård och utbildning
bland ungdomar. Tack vare LCIF kan
lionmedlemmarna utveckla projekt som
fokuserar både på omedelbara och på
långsiktiga behov både lokalt och
internationellt.

Det är verkligen en givande tid för LCIF och
för lionmedlemmarna i världen. Stiftelsen
har inte endast på ett framgångsrikt sätt
hjälpt lionmedlemmarna att hjälpa andra,
men med expansion följer även nya
möjligheter till hjälpinsatser. LCIF allokerar
mer resurser för att expandera stiftelsen
och en starkare stiftelse som är djupt
engagerad i sin innersta uppgift har kraften
att förändra Lions.

En ny era för SightFirst
SightFirst rådgivande kommitté utvecklar
långsiktiga planer som kommer att vägleda
framtiden för SightFirst-programmen.
Dessa planer granskar ögonhälsoprogram
och rekommenderar strategier för Lions
framtida insatser specifikt för varje sjukdom.

I samarbete med Världshälsoorganisationen
beviljade LCIF år 2002 ett anslag om
USD 3,75 miljoner för att inleda ett program
fokuserat på blindhet bland barn. Med
dessa medel har det byggts 30 center på
sex kontinenter, vilka tillhandahåller
förebyggande, terapeutisk och
rehabiliterande ögonvård för 71 miljoner
barn. Detta år beviljade LCIF ytterligare
USD 879 000 till ytterligare utrustning och
till expansion av dessa center. Att
fokusera på blindhet bland barn är en av
de viktigaste prioriteringarna inom
SightFirst-programmet.

De första sex anslagen från medel som
samlats in till kampanj SightFirst II har
allokerats till projekt runtom i världen. Tack
vare dessa sex anslag kan Lions bekämpa
trakom i Etiopien, tillhandahålla
ögonhälsovård till behövande i Paraguay,
behandla grå starr i Indien, erbjuda
synvård i västra Afrika, ge synens gåva till
barn i Östeuropa och erbjuda behandling
till människor med brytningsfel i
Nordamerika.

“Nu kan jag läsa tidningen igen och mitt liv är bättre,
för jag kan se tydligt. Före operationen kunde jag

inte utföra hushållssysslor. Jag har Lions att
tacka för att de har räddat min syn.”

Vasant Pandharinath Hawal, grå starrpatient från Indien



Lions SightFirst-program genomförs i samarbete med lionklubbar och organisationer runtom i världen för att förbättra

ögonhälsovård och för att drömmen om ett liv utan blindhet ska gå i uppfyllelse för miljoner människor. SightFirst har räddat och

återställt synen för mer än 30 miljoner människor, detta genom gråstarroperationer, synundersökningar, trakomkontroll, program

för att förhindra flodblindhet och mycket mer. Utöver detta har hundratals miljoner människor erhållit förbättrad synvård.

Lions har etablerat sig som världsberömda ledare när det gäller att förhindra blindhet. I genomsnitt kan Lions återställa eller rädda

en människa från blindhet för bara USD 6. Trots Lions framgångar återstår mycket arbete. Experter har beräknat att om SightFirsts

insatser skulle upphöra skulle världens blinda befolkning fördubblas från 37 miljoner till 74 miljoner år 2020.
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SightFirst

SightFirsts prestationer
sedan 1990:
• Beviljat 922 anslag i 90 länder till ett totalt
belopp om USD 231 miljoner

• Återställt synen för 7,5 miljoner människor
genom gråstarroperationer

• Förhindrat allvarlig synförlust för 30 miljoner
människor

• Distribuerat 10 miljoner doser av
Zithromax® och tillhandahållit 254 000
trichiasisoperationer för att bekämpa
trakom

• Tillhandahållit 114,7 miljoner behandlingar
mot flodblindhet

• Byggt eller expanderat 308
ögonsjukhus/kliniker/avdelningar

• Uppgraderat 372 ögoncenter med
utrustning

• Tillhandahållit ledarskapsträning vid
115 enheter

• Tränat 345 000 ögonvårdsspecialister
• Inlett världens första initiativ i samarbete
med WHO att bekämpa blindhet bland
barn vid 30 ögoncenter för barn, vilket
kommer att påverka 71 miljoner barn

Synvård
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Flodblindhet minskar i Latinamerikanska länder
Spridning av den tropiska sjukdomen flodblindhet har stoppats i Colombia och detta är första gången denna sjukdom har

eliminerats som ett allvarligt hot mot allmänhetens hälsa i ett helt land. LCIF är en av de organisationer som deltar i det program

som distribuerar medicin för att kontrollera och förhindra sjukdomen. Lions hjälper till att distribuera Mectizan® och att utbilda

lokalbefolkningen om behovet av medicinen. Tillsammans med The Carter Center, Merck och andra regionala partner har Lions

hjälpt till att distribuera mer än 114 miljoner doser av denna medicin.

Lions världsyndag 2007
Det internationella evenemanget Lions världsyndag 2007 genomfördes i Colombo, Sri Lanka. Synundersökningar genomfördes

bland mer än 50 000 personer. Glasögon delades ut till behövande och 1 500 personer fick gråstarroperationer vid Lions Gift of

Sight Hospital och vid SightFirst Hospital Hendala. Operationerna finansierades av LCIF. Lions genomförde även ett seminarium

om blindhet bland barn, ett möte för allmänheten om betydelsen av att bevara och att återsälla syn samt en promenad för att

stödja kampanj SightFirst II.

KAP-studie
LCIF och The National Eye Institute (NEI) presenterade under 2008 resultat från en studie som visade att de flesta vuxna verkligen

uppskattar sin syn och är medvetna om allvarliga ögonsjukdomar och synnedsättning. De saknar dock kunskap om hur och när

de i god tid kan söka hjälp för att upptäcka och behandla dessa sjukdomar. Dessa resultat kommer från 2005 års enkät om

allmänhetens kunskaper och attityder samt praktiska fall relaterade till ögonhälsa och sjukdom, även kallad KAP-studien, vilken

finansierades av LCIF och NEI. Resultaten från studien förstärker behovet av att utbilda allmänheten om vanliga ögonsjukdomar, till

exempel grön starr, ögonsjukdomar i samband med diabetes och åldersrelaterad förändring av gula fläcken. För att öka

allmänhetens kunskaper har LCIF utvecklat Lions ögonhälsoprogram, vilket är ett lokalbaserat utbildningsprogram för lionklubbar.

Milstolpe i trakombehandlingar
LCIF nådde i januari en betydelsefull milstolpe gällande trakombehandlingar när LCIF:s ordförande Jimmy Ross distribuerade den

10 miljonte dosen av Zithromax® (azithromycin) till 16-åriga Messeleche Tilahun. Antibiotikan har donerats av Pfizer Inc och är den

viktigaste strategin i kampen mot sjukdomen. Messeleche bor i det mest trakomdrabbade området i Etiopien, där cirka 18 miljoner

människor är i riskzonen. Representanter från The Carter Center, lionklubbar i Etiopen, Pfizer, regeringen i Etiopien och andra

samarbetsorganisationer deltog i firandet och de är en del av de organisationer som har som mål att eliminera trakom i regionen år

2012. Lions i Etiopien har varit en mycket viktig del i de framgångsrika insatserna i landet. Den 10 miljonte dosen utdelades endast

18 månader efter det att insatserna inleddes i full skala och det bedöms att sjukdomen kommer att vara eliminerad i enlighet med

planens mål. Genom SightFirst har LCIF kunnat bevilja många anslag till trakomkontroll, information och utbildning i Etiopien och i

andra länder i Afrika.

“Jag har fått utmärkt träning som jag kan ta med mig hem
till människorna i Rwanda. Jag kommer att kunna

tillhandahålla ögonvård där det tidigare inte fanns någon.
Detta hade inte varit möjligt utan Lions.

Emanuel, en student vid African Institute
of Tropical Ophthalmology (IOTA) i Mali



LCIF hjälper
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Lions hjälper Kina
Mer än 68 000 människor dödades och 360 000 skadades när den

massiva jordbävningen, med en magnitud på 7,4 på Richter-skalan,

drabbade Sichaun-provinsen i centrala Kina i maj 2008. LCIF och

lionmedlemmar över hela världen hjälpte till snabbt och samlade in

USD 3 miljoner samt material.

LCIF beviljade ett större katastrofanslag om USD 1 miljon. Lions i

Guangdong, Shenzhen, Hong Kong och Macau samlade in mer än

USD 1 miljon och reste till de drabbade områdena för att leverera

nödhjälp, till exempel tält, medicin och mat. Dessutom hjälpte Lions

till med återuppbyggnadsinsatser. I samarbete med det kinesiska

Röda Korset köpte Lions tio fordon och ambulanser.

Tre liondistrikt och Lions rådsförsamling i Kina bildade en

kommitté med uppgift att följa upp de långsiktiga hjälpprojekten.

LCIF och Lions från Sverige donerade mer än 3 000 tält och

en tältby byggdes upp för att tillhandahålla tillfälliga bostäder

för hjälparbetarna.

I Weicheng återuppbygger Lions ett barnhem och en grundskola

för 1 500 barn. Lions donerade mer än 800 skrivbord och stolar

samt kontorsmaterial. Lions från Shenzhen körde i tre hela dagar

för att bygga en skola i Longfeng, vilket gjordes inom 72 timmar.

De samarbetar med den kinesiska regeringen för att bygga en

permenent skola och studentrum för 360 studenter. Lions bygger

en Lions by i PengHua, en by som förstördes helt vid katastrofen.

De hjälper till att återuppbygga vägar, bostäder, en skola och

vattensystem tillsammans med regeringen, vilket kommer att hjälpa

66 familjer i ett område där medelinkomsten är mindre än USD 1

per dag.

Lions Clubs International är den enda officiella frivilligorganisationen

i Kina. LCIF och Lions har erfarenhet av katastrofhjälp och har

bland annat samlat in mer än USD 20 miljoner för att hjälpa till efter

tsunamin och orkanen Katrina samt med långsiktiga

återuppbyggnadsprojekt i samband med andra större katastrofer.

Större katastrofer
I juni orsakade ett ovanligt högt vattenflöde i

Mississippifloden omfattande översvämningar i delstaten

Iowa, USA. Mer än 40 000 människor var hemlösa i

flera veckor och hela städer förstördes. LCIF beviljade

USD 60 000 i nödfallsanslag för att tillgodose de

omedelbara behoven. LCIF beviljade även USD 100 000 i

större katastrofanslag, vilket hjälpte till att återuppbygga

två pensionärshem.

Mer än 3 500 människor dog och miljoner blev hemlösa

efter cyklonen i Bangladesh i november. LCIF beviljade

USD 224 000 till återuppbyggnadsinsatser, bland annat

till tillfälliga bostäder, vilka även kommer att tjänstgöra

som skolor. Centrala och södra Peru skadades svårt i

samband med den kraftiga jordbävningen i augusti. LCIF

beviljade USD 136 000 till hjälpinsatser och 145 bostäder

är i det närmaste färdiga. Efter det att kraftiga

skogsbränder hade förstört stora delar av delstaten

Kaliforinen i USA beviljade LCIF flera nödfallsanslag till

både kortsiktiga och långsiktiga återuppbyggnadsinsatser.

Varje år beviljar LCIF dessutom cirka USD 2 miljoner till

omedelbara behov, till exempel mat, vatten, kläder och

medicin.
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Hjälp till människor med handikapp
Att hjälpa människor med handikapp är ett av fyra områden

som LCIF:s Core 4-anslag fokuserar på, vilka tillhandahåller

finansiering av projekt i stor skala inom följande områden: Syn,

handikapp, hälsa och ungdom. Två exempel på LCIF:s

engagemang för personer med handikapp är partnerskap med

Habitat for Humanity International och med Special Olympics

Opening Eyes-programmet.

1 000 bostäder byggda i
samarbete med Habitat for Humanity
I juni 2008 byggdes det 1 000:e huset i LCIF:s samarbete med

Habitat for Humanity. Detta hem var en milstolpe i detta

samarbetsprogram, vilket officiellt inleddes år 2000.

LCIF har utlovat USD 12 miljoner till Habitat for Humanity

International för byggnation av hus för enskilda och familjer

som lever med fysiska och mentala handikapp. Finansiering

från LCIF och från Lions medlemmar har givit familjer denna

nya frihet i 24 länder över hela världen.

Lions har verkligen engagerat sig att hjälpa människor i nöd.

Tack vare LCIF:s anslag och lionmedlemmarnas hjälpinsatser

har många familjer nytt hopp inför framtiden.

Opening Eyes-programmet
Special Olympics-Lions Clubs International Opening Eyes-

programmet inleddes år 2001. Sedan dess har LCIF beviljat

USD 10 miljoner för att utöka programmet över hela världen.

Mer än 100 000 idrottare har genomgått ögonundersökningar

och mer än 44 000 har erhållit glasögon eller idrottsglasögon.

Mer än 8 000 lionmedlemmar har arbetat frivilligt vid

ögonundersökningar över hela världen.

Mahendra Amarasuriya, Lions internationella president, och

Jimmy Ross, LCIF:s ordförande, sammanträffade med

världsledare vid ett globalt policymöte i oktober 2007 i Kina för

att diskutera utmaningar och möjligheter för människor med

mentala handikapp. Vid mötet tillkännagav LCIF att ytterligare

ett anslag om USD 1 miljon hade beviljats för att kunna driva

samarbetet vidare till och med oktober 2009.

Core 4-anslag

Fokuserade områden
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Lions Quest fortsätter
att växa i hela världen
Lions Quest är ett skolbaserat, omfattande och positivt

ungdomsutvecklingsprogram som förenar hem, skola och

samhälle. Hittills har mer än 11 miljoner ungdomar deltagit och

mer än 40 000 lärare och andra vuxna har utbildats i att

genomföra programmet. Lions Quest skapar kapabla och friska

ungdomar med god karaktär genom att stärka deras färdigheter

och kunskaper samt uppmuntra positivt beteende och

hjälpinsatser. LCIF tillhandahåller anslag till Lions distrikt för att

genomföra och/eller utöka programmet i skolor.

LCIF har utökat sitt framgångsrika partnerskap med det

amerikanska utrikesdepartementet och har en andra gång

erhållit ett kontrakt över fem år, till ett värde av USD 1 miljon, för

att genomföra Lions Quest-programmet i Central- och

Östeuropa. LCIF har även utökat sitt partnerskap med The

Organization of American States (OAS) för ytterligare Lions

Quest-insatser i Latinamerika.

Lions Quests större insatser
under 2008:
• Utökat till 50 länder genom att inleda program i
Österrike, Bangladesh och Mexiko.

• Erhållit erkänsla från Kaliforniens
utbildningsdepartement och California Healthy
Kids Resource Center.

• Genomfört seminarier om hjälpinsatser
tillsammans med Rutgers University’s Social
and Emotional Learning Laboratory och deras
program Developing Safe and Civil Schools
(DSACS), vilket har som mål att bygga upp
lokala utbildningsresurser för att förbättra socialt
och emotionellt lärande i deltagande
skoldistrikt.

• Samarbetat med Community Anti-Drug
Coalitions of America (CADCA) för att förbättra
lokala samarbeten om att hjälpa ungdomar att
avstå från alkohol och andra droger.

“Jag använder automatiskt det jag har lärt mig genom
Lions Quest, till exempel att inte påverkas av grupptryck

samt att ta ansvar för mina handlingar.”

Marius, Reinstadt, Tyskland
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Internationella assistansanslag (IAG)
Tillhandahåller matchande medel från USD 5 000 till USD 30 000 till

projekt som genomförs gemensamt av lionklubbar i industriländer

och lionklubbar i utvecklingsländer. IAG tillhandahåller grundläggande

hälsovård, utbildning, läsundervisning, rent vatten, sanitär utrustning,

utveckling i landsbygden, hjälp till självhjälp, hjälp till blinda och andra

handikappade samt miljöskydd. Anslag beviljas även till Lions

internationella insatser samt stöd till Lions program för återvinning

av glasögon.

Anslag

Japan
Ett anslag på USD 30 000 stöttade japanska Lions 34:e hälsoresa

till Filippinerna. Lions från distrikt 334-E, Japan, reste till Manilla för

att genomföra hälsoundersökningar, detta med hjälp av Lions i

distrikt 301-D2, Filippinerna. Mer än 10 000 personer deltog i

undersökningarna.

Sydkorea
Kota Kinabalu Host Lions Club i distrikt 308-A2, Malaysia,

samarbetade med distrikt 354-D, Korea, och Seoul Hanam Lions

Club för att ordna rinnande vatten och att skapa förbättrad livskvalitet

för människor i två avlägsna byar. LCIF matchade Lions medel med

ett anslag på USD 20 000.

Standardanslag beviljas till storskaliga

humanitära projekt och är den vanligaste typen av

anslag. LCIF kan bevilja matchande anslag om upp till

USD 75 000 för att utöka eller inleda Lions humanitära

projekt. Standardanslag har finansierat projekt till bland

annat mobila sjukvårdsenheter, hospice, äldreboende,

ögonkliniker, hem för gatubarn, center för blinda och

handikappade samt skolor i utvecklingsländer.

Uruguay
Med ett anslag på USD 50 000 köptes en

röntgenapparat till sjukhuset i Artigas, vilken är en av de

mest avlägset belägna städerna i Uruguay.

Röntgenapparaten kommer att stärka hälsovården i

regionen och mer än 1 000 personer kommer att kunna

undersökas varje år.

Nya Zeeland
Med ett anslag på USD 50 000 byggde och utrustade

Lions i distrikt 202-J, Nya Zeeland, ett familjeboende för

cancerpatienter från regionen. Cirka 1 000 patienter och

deras familjer kommer att använda den nya lägenheten

varje år.

Kentucky, USA
Med ett anslag från LCIF på USD 20 190 renoverades

badrum och toaletter vid Camp Crescendo. Lägret är

öppet för barn med handikapp i alla åldrar och tar emot

cirka 2 500 familjer varje år.
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Partner/Donatorer
LCIF skulle vilja tacka följande partner som har hjälpt till att

främja LCIF:s humanitära insatser och stärkt stiftelsens

resurser. Dessa partner har även hjälpt till att driva fram LCIF

till att bli den bästa icke-statliga organisationen i världen att

samarbeta med, enligt tidningen Financial Times oberoende

enkät. Våra partner har alla samma hängivenhet att förbättra

livet för människor i nöd över hela världen.

Alcon

Allergan, Inc

The Carter Center

Community Anti-Drug Coalitions of America

The Conrad N. Hilton Foundation

Eil Lilly & Co.

Essilor of America

The Global Health & Education Foundation

Habitat for Humanity International

Johnson & Johnson Asia & Corp.

LensCrafters

Merck & Co, Inc.

Moorfields Eye Hospital Foundation Trust

National Eye Institute

Organization of American States Inter-American Drug Abuse
Control Commission

Pfizer Inc.

Rexton, Inc.

Special Olympics International

United States Agency for International Development

U.S. State Department

Women’s Eye Health

World Health Organization

De 25 främsta distrikten med högst procentuell ökning av donationer
Distrikt Land Ökning i %
H-3 Peru 8802
LC-4 Brasilien 5458
315-B4 Bangladesh 4762
121 Polen 3383
305-N1 Pakistan 1714
LD-6 Brasilien 1668
LB-1 Brasilien 1637
S-2 Bolivia 1428
S-1 Bolivia 1403
D-4 Costa Rica 1364
107-F Finland 1351
B-8 Mexiko 1307
315-B2 Bangladesh 1260
300-F MD 300, Taiwan 1197
LD-2 Brasilien 1046
R-3 Dominikanska Republiken 973
124 Rumänien 968
321-C1 Indien 948
T-4 Chile 918
323-G2 Indien 903
103-CC Frankrike 834
51-C Puerto Rico 823
B-2 Mexiko 702
308-B2 Malaysia 689
324-D2 Indien 679

De 25 främsta distrikten 2007-2008 räknat i donationer
Distrikt Land Donationer i USD
334-A Japan 1,603,306
330-A Japan 1,220,567
335-B Japan 975,991
336-A Japan 936,527
337-A Japan 931,911
354-D Korea 841,597
335-C Japan 771,906
330-B Japan 730,228
336-C Japan 689,817
333-A Japan 665,238
333-C Japan 650,688
336-B Japan 618,308
336-D Japan 606,043
331-A Japan 546,792
334-B Japan 539,079
111-BS Tyskland 536,320
354-B Korea 517,232
334-D Japan 511,610
337-C Japan 502,332
334-C Japan 492,268
337-D Japan 482,235
330-C Japan 466,938
355-D Korea 465,930
355-A Korea 462,554
108-IB1 Italien 437,531

“Som lionmedlem vill jag berätta för dig
hur stolt jag är över våra framgångar.

Detta har varit ett av de mest
berikande samarbetena i mitt liv.”

Den tidigare amerikanska presidenten och
Nobelpristagaren Jimmy Carter talar om Lions och

LCIF:s SightFirst-program
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Stöd LCIF

Gör mirakel

Melvin Jones Fellows under 2007-2008:

22,994
Totalt antal Melvin Jones Fellows:

284,875
Progressiva Melvin Jones Fellows under 2007-2008:

10,079
Totalt antal Progressiva Melvin Jones Fellows:

51,045
Totalt antal 100 % Melvin Jones Fellow-klubbar:

216

Melvin Jones Fellowship-programmet inledess 1973 för att hedra Melvin Jones, Lions Clubs Internationals

grundare. Melvin Jones Fellowship (MJF) tilldelas personer som erkänsla för en icke öromärkt donation till LCIF på USD 1 000. En

sådan donation är bevis på ett betydande engagemang för humanitära insatser och ger LCIF möjlighet att utföra mirakel genom

service. För varje ytterligare donation om USD 1 000 erhåller donatorn en progressiv MJF. Det finns 100 nivåer i det progressiva

programmet. När varje medlem i lionklubben är Melvin Jones Fellow, under ett och samma verksamhetsår, blir klubben en 100 %

MJF-klubb.

Det finns många andra sätt att stödja LCIF. LCIF-kryssningen med ordföranden är en årlig kryssning till förmån för stiftelsen. Under

de senaste tio åren har lionmedlemmar från hela världen och LCIF:s ordförande deltagit i en spännande kryssning.

Programmet för stödjande medlemskap är ett årligt program som ger erkänsla på tre nivåer: USD 20, USD 50 och USD 100.

För varje nivå finns en nål för varje år. Lionmedlemmar som ger en planerad gåva av alla storlekar och typer kan delta i Lions

testamentsprogram. Gåvosällskapet inrättades av LCIF för att uppmärksamma dem som testamenterar pengar till stiftelsen.

Genom programmet matchande gåvor kan lionmedlemmens gåva matchas av arbetsgivaren, vilket avsevärt ökar värdet på den

ursprungliga gåvan. Statsanställda i USA kan göra automatiska donationer till LCIF. Personer som gör inköp på internet kan bidra

till LCIF genom att ansluta sig till GiveBackAmerica.org.

För ytterligare information om LCIF:s världsomfattande insatser besöker du webbplatsen www.lcif.org eller ringer
630-571-5466. Kreditkortsdonationer kan göras på webbplatsen www.lcif.org/donate.



Lions Clubs International Foundation
RESULTATRÄKNING PER DEN 30 JUNI 2008

Tillfälligt Permanent
Ej öronmärkta öronmärkta öronmärkta Totalt

Intäkter, avkastning och övrigt stöd
Donationer
Allmänna $ 2,970,782 $ 3,242,337 $ 6,213,119
Kampanj SightFirst II – 72,253,231 – 72,253,231

Välgörande gåvor livränta, netto – (3,796) – (3,796)
Lions Quest, netto 789,372 – – 789,372
Avkastning på investeringar (18,992,486) – – (18,992,486)
Nettoökning vid valutaväxling 250,737 – – 250,737
Nettotillgångar befriade från restriktioner 29,519,264 (29,519,264) – –

Totala intäkter, avkastning och övrigt stöd 14,537,669 45,972,508 – 60,510,177

Kostnader och förluster
Programrelaterade kostnader
Anslag
SightFirst, netto anslagsjusteringar USD 1 258 965 23,218,016 23,218,016
och diskonterade justeringar USD 413 611

Standard, netto anslagsjusteringar USD 160 941 6 371 771 – – 6,371,771
Core 4, netto anslagsjusteringar USD 74 061 3,595,653 3,595,653
och diskonteringar USD 35 710

Nödfall, netto anslagsjusteringar USD 134 524 1 790 476 – – 1,790,476
Internationell assistans, netto anslagsjusteringar
USD 13 592 375 637 – – 375,637

Riktade, netto anslagsjusteringar USD 20 783 5,636,756 – – 5,636,756
Större katastrof 1,350,000 – – 1,350,000
Humanitära 200,000 – – 200,000
Övrigt 29,840 – – 29,840

Programservice
SightFirst 2,440,431 – – 2,440,431
Lions Quest 1,247,966 – – 1,247,966
Övrigt 656,896 – – 656,896

Totala programrelaterade kostnader 46,913,442 – – 46,913,442

Ej programrelaterade kostnader
Administrativa 4,472,462 – – 4,472,462
Utveckling 8,403,932 – – 8,403,932

Totala ej programrelaterade kostnader 12,876,394 – – 12,876,394

Totala kostnader och förluster 59,789,836 – – 59,789,836

FÖRÄNDRING AV NETTOTILLGÅNGAR (45 252 167) 45,972,508 – 720,341

Nettotillgångar vid början av året 215,042,603 70,881,847 1,643,442 287,567,892

Nettotillgångar vid slutet av året $169,790,436 $116,854,355 $1,643,442 $288,288,233

Lions Clubs International Foundation Årsrapport 15
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Lions Clubs International Foundation

BALANSRÄKNING

Per den 30 juni 2008

TILLGÅNGAR 2008 2007

Kassa och bank $ 28,011,123 $ 12,977,052

Utestående fordringar 154,075 263,937

Donationslöften, netto 16,807,697 5,027,711
Att betala av liondistrikt

inom USA 2,970,493 1,042,997
Att betala av The International

Association of Lions Clubs 2,095,710 3,392,528

Upplupna ränteintäkter 1,787,645 1,206,788
Inventarier, nettoreserv

USD 239 345 under 2008 och
USD 388 048 under 2007 922,533 922,477

Investeringar 288,331,359 308,497,467

Fastigheter och utrustning, netto 1,873,061 2,756,188

Goodwill 943,839 982,755

Övriga tillgångar 467,513 494,214

TOTALA TILLGÅNGAR 344 435 048 $337,564,114

SKULDER OCH NETTOTILLGÅNGAR

Utestående skulder $ 608,142 $ -

Upplupna kostnader 20,910 14,972

Anslag att utbetala, netto 55,198,569 49,730,943

Välgörande gåvor, livränta 319,194 250,307

Totala skulder 56,146,815 49,996,222

Nettotillgångar

Ej öronmärkta 169,970,436 215,042,603

Tillfälligt öronmärkta 116,854,355 70,881,847

Permanent öronmärkta 1,643,442 1,643,442

Totala nettotillgångar 288,288,233 287,567,892

TOTALA SKULDER
OCH NETTOTILLGÅNGAR 344 435 048 $337,564,114

Lions Clubs International Foundation

KASSAFLÖDE
Per den 30 juni 2008

2008 2007
Kassaflöde från
verksamheten

Förändring av nettotillgångar $ 720,341 $ 49,740,293

Justering för att stämma av
förändring av nettotillgångar
gentemot netto likvida medel
från verksamheten

Värdeminskning och amortering 951,344 1,016,823

Netto realiserade och ej
realiserade (ökning) minskning
av investeringar 35,354,314 (36,481,742)

Förändring av verksamhetens
tillgångar och skulder

Utestående fordringar 109,862 5,081

Netto donationslöften

Ränteintäkter (580,857) (101,164)

Att betala av liondistrikt
inom USA (1,927,496) (644,388)

Inventarier (70,056) (325,697)

Utestående skulder och
upplupna kostnader 614,081 (12,825)

Anslag att utbetala 5,467,626 1,265,799

Välgörande gåvor, livränta 68,887 18,294

Skuld till/från The International
Association of Lions Clubs 1,296,818 (2,056,063)

Netto likvida medel från
verksamheten 30,224,878 9,973,606

Kassaflöde från
investeringar

Förändring av investeringar (15,188,207) (6,541,507)

Netto köp av fastigheter,
maskiner och utrustning (2,600) (41,882)

Netto likvida medel som använts
till investeringar (15,190,807) (6,583,389)

Ökning av kassa
och bank 15,034,071 3,390,217

Kassa och bank
vid början av året 12,977,052 9,586,835

Kassa och bank
vid slutet av året $28,011,123 $ 12,977,052
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