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Jag skulle vilja tacka alla er som har stöttat Lions
Clubs International Foundation (LCIF) i år. Det har
varit ännu ett år med stor framgång och uppnådda
milstolpar, men framför allt har vi skapat mirakel
för miljontals människor över hela världen. Ni
hjälpte till att rädda synen på Gomez i Ecuador,
ge livskunskaper åt Ivan via Lions Quest, ge katas-
trofbostad åt Immacula i Haiti och öka Kates
självständighet i Australien.

Många av projekten skulle inte ha varit möjliga
utan stödet från våra partners. De är organisationer,
företag och andra icke-statliga organisationer som
delar vår vision. Vi blir inte partners med vem
som helst, utan endast de som delar Lions ideal. De
jobbar med oss för att tjäna nödställda, antingen
ekonomiskt eller genom samarbete.

I år hjälpte många nya partnerskap oss att
avancera våra mål, inklusive ett partnerskap med
Essilor för okorrigerat refraktivt fel, med Bausch +
Lomb Early Vision Institute för att behandla och
förebygga grå starr hos barn, och med Initiativet för
mässling och Bill & Melinda Gates Foundation för
att förebygga mässling. Under det kommande året
kommer du att höra mer om dessa nya partnerskap
när programmen börjar implementeras.

Genom våra lionmedlemmars, partners och
bidragsgivares stöd förblir LCIF den främsta icke-
statliga organisationen i världen att bli partner med.
Vårt åtagande för att vara skattemässigt ansvarsfulla
med dina donationer fortgår.

Jag hoppas att jag kan räkna med att du fortsätter
att stödja vår organisation och förverkligar ännu
fler mirakel för människor över hela världen.

”Vi tjäna” tillsammans.

Al Brandel
LCIF:s ordförande 2009-2010

Meddelande från ordförande
Skapa mirakel för miljontals

LCIF ger skydd åt familjer i Haiti.

Hundratals familjer får nycklar till sina nya hem i Sichuan, Kina.

LCIF går med i Clinton Global Initiative. Ett barnhem i Burkina Faso ger ett hem
åt spädbarn med HIV/AIDS.



Vi bryr oss om. Vi tjäna. Vi åstadkommer.
Våra humanitära program bevarar syn, hjälper ungdomar, ger katastrofhjälp och bekämpar handikapp.
Stiftelsen stödjer världens lionklubbar i deras hjälpinsatser både lokalt och globalt. Lions Clubs International
Foundation (LCIF) är den del av Lions Clubs International som tar emot donationer och beviljar anslag.

TACK FÖR ERT STÖD!
Vi är nr. 1. LCIF är en global ledare inom humanitär service. Organisationen har utnämnts till den främsta
icke-statliga organisationen i världen att bli partner med av en självständig studie utförd av Financial Times.

Vår inverkan under 2009-2010:

� 118 050 människor får katastrofhjälp genom 161

katastrofanslag för totalt 1,55 miljoner USD.

� Miljontals personer har dragit nytta av förbättringar

av skolor, utrustning för sjukhus, konstruktion av

lekplatser för handikappade och hundratals andra

projekt som möjliggjorts med 127 standardanslag

för totalt 5,07 miljoner USD.

� 1,7 miljoner människor kan se bättre

tack vare 37 SightFirst-anslag för

totalt 10,28 miljoner USD.

� 200 000 ungdomar kan nås genom

Lions Quest tack vare 30 Core 4-

anslag för totalt 2,44 miljoner USD.

� 23 569 personer har rent vatten

tack vare 36 internationella

assistansanslag för totalt 445 210

miljoner USD.

� Otaliga andra har fått förbättrade

liv genom 35 ytterligare anslag för

totalt 3,9 miljoner USD.

Vi ger hopp.
Anslag finansierar Lions storskaliga humanitära projekt inom områdena syn, ungdom,
handikapp, hälsa och katastrofer. Under verksamhetsåret 2009-2010 beviljade LCIF
totalt 24,36 miljoner USD för 426 projekt.

Vi tillhandahåller humanitära program.
Våra program bevarar syn, hjälper ungdomar, ger katastrofhjälp och bekämpar handikapp.

Vi är effektiva.
Varje dollar som doneras till stiftelsen går direkt till ett projekt för någon nödställd person.
Administrativa kostnader betalas med avkastningen från investeringar.

Våra partnerskap ökar vår påverkan.
LCIF arbetar hårt för att öka och sprida alla donationer genom att samarbeta med lokala
och internationella organisationer, samt regeringar och företag, vilket gör att varje donation
räcker betydligt längre.

Ditt bidrag gör en skillnad.
Under verksamhetsåret 2009-2010 erhöll LCIF 34,3 miljoner USD i donationer.*

Tack för ditt stöd!

*Donationerna omfattar erhållna belopp och donationslöften. Alla belopp i USD.
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Vi ger hopp.

Återuppbyggnad av liv och samhällen

LLCIF är engagerade i att hjälpa samhällen som har drabbats av katastrofer.
Vår 40-åriga historik av att ge omedelbar och långsiktig katastrofhjälp har gett
oss omfattande erfarenhet. Tack vare insatser från LCIF och våra medlemmar
kan människor som har drabbats av katastrofer få nytt hopp om en ljusare
framtid. Lions svarar på katastrofer över hela världen, från jordbävningar i
Haiti, Chile och Turkiet, översvämningar i Taiwan, Filippinerna, Samoa och
Tennessee, USA, till skogsbränder i Australien och Kalifornien, USA. Lion-
medlemmar försöker alltid finnas till hands för att ge hjälp och är ofta de första
på plats och de sista som åker därifrån.

Hopp för Immacula

”Lions hjälpte oss att få hoppet tillbaka,” sade Immacula Simeon. ”Vi sov under
lakan som skyddade oss mot solen och vinden. Vi hade inte mycket pengar,
ingen mat och inget vatten. Det var mycket svårt. Sedan kom Lionklubbarna
och allt förändrades.”

Lions etablerade tre tältstäder i områdena Delmas, Blanchard och Carrefour-
Feuille i Port-au-Prince. Simeons familj på sju personer var bland de 2 500
personer som fick skydd i Lions tältstäder. LCIF förblir engagerade i att
återuppbygga Haiti.

Lionmedlemmar mobiliserar mer än 6,1 miljoner USD för att ge hjälp till
människorna i Haiti genom Lions generösa stöd. Lions hoppas kunna bygga
upp sjukhus och bostäder igen, utveckla tillhandahållandet av ögonvård igen
och ge hjälp åt handikappade, inklusive de som blev handikappade på grund
av denna katastrof. Det första projektet att bygga provisoriska bostäder åt 600
familjer startade i oktober 2010 och fler projekt startas hela tiden.

Ett hem för Nang

Nang Chong Chen tycker om sitt nya hem. Hon bor i Peng Hua Lions-byn i
Sichuan-provinsen i Kina.

För över två år sedan förlorade hennes familj allt i en förödande jordbävning
i centrala Kina. De bodde i tält som Lions gav dem tills Lions kunde förse
henne och 425 andra med bostäder.

Efter jordbävningen i maj 2008 blev byar i hela Kina helt förstörda. Bidrag
från lionmedlemmar över hela världen gjorde det möjligt för LCIF att ge mer än
3 miljoner USD till både omedelbar hjälp och långsiktig återuppbyggnad.
Återuppbyggnaden av Lions by i Peng Hua var ett av många projekt som LCIF
stödde. Lions by i KuZhuBei byggs i Yunnan-provinsen och inkluderar 180
bostäder, en skola och ett sjukhus. Totalt gynnas mer än 35 000 bybor.

Nang Chong Chen, Kina

Louisiana, USA

Taiwan



Lions Clubs International
Foundations katastrofhjälp

� Första anslaget beviljades år 1973 för hjälp
vid översvämningen i South Dakota, USA.

� I 41 år har mer än 3 000 katastrofanslag för
totalt 25 miljoner USD beviljats.

� Organisationen delar ut nästan 2 miljoner
USD per år i katastrofanslag

� Anslagen betalar för mat, vatten, första
hjälpen och andra omedelbara behov efter
en naturkatastrof

� 100 procent av varje donation går direkt till
någon nödställd

� Projekten utförs av lionmedlemmar

� Mobiliserade anslag för tidigare katastrofer:

• 15 miljoner USD för tsunamin i
Sydostasien

• 5 miljoner USD för projekt i fyra delstater
efter orkanen Katrina

• 3 miljoner USD för jordbävningen i Kina

• 6,1 miljoner USD för jordbävningen i Haiti

5

Förbättrad hälsa för elever

Mellan 50 och 60 elever får dagligen ta del av tjänster, inklusive
psykiatriska tjänster och tandvårdstjänster, samt omfattande häl-
soutbildningsprogram på en ny vårdcentral. Vårdcentralen öppnades
på Chalmette High School i Louisiana i tid för skolåret 2009-2010.

Med medel från LCIF på över 1,17 miljoner USD samarbetade
Lions med tjänstemän från Chalmette High School för att skapa en
vårdcentral och ett bibliotek. Tjänsterna är gratis oberoende av

försäkring. Både elevernas produktivitet och närvaro har ökat sedan
vårdcentralen öppnades.

För nästan fem år sedan orsakade orkanen Katrina en förödelse i
fyra delstater längsMexikanska golfen, inklusiveMississippi, Alabama,
Florida och Louisiana. Lionmedlemmar över hela världen hjälpte till
och mobiliserade mer än 5 miljoner USD.

“Lions hjälpte oss att få hoppet tillbaka.”
–Immacula Simeon
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Vi firar 25 år av ungdomsutveckling

Det här året firade Lions Quest 25 år av positiv ungdoms-
utveckling. Programmet har hjälpt 12 miljoner elever i 60
länder. LCIF och Lions har länge varit engagerade i stödet av
ungdomar i deras lokala samhällen. Med Lions Quest gör
Lions just det – skapar friska ungdomar över hela världen.

Det går bra för Ivan

Ivan Villaverde brukade inte vara någon bra elev. Han var
olydig och lyssnade sällan. Tack vare Lions Quest går det
nu bra i skolan för Ivan plus hundratals andra elever i
Paraguay. Lions Quest för samman skolor, samhällen och
familjer till nytta för ungdomen.

”Han är ett utmärkt exempel på föräldrar som har
engagerat sig och är mycket aktiv i sina barns utbildning”,
säger Lilian Montania om Ivans lärare i Lions Quest. Hans
mamma, Ursulina Villaverde erkänner att hennes son brukade vara lite busig
förut, men nu fattar han bra val.

Tillväxt över hela världen

Nu när Lions Quest firar ett kvarts århundrade av arbete med ungdomar
fortsätter programmet att växa över hela världen. I år implementerar tre nya
länder programmet till följd av anslag som delats ut av LCIF, inklusive
Bulgarien, Mauritius och Filippinerna.

Tillväxt i Chicago

Ett anslag från Bank of America på 10 000 USD stöder tillväxten i offentliga
skolor i hela Chicago, Illinois, USA. Bank of Americas division i Chicago delade
ut anslaget baserat på programmets positiva närvaro i Chicagos offentliga
skolor (Chicago Public Schools, CPS). Inom CPS är utexamineringen från
gymnasiet (high school) bara lite mer än 50 procent och mindre än två
tredjedelar av gymnasieeleverna uppfyllde eller överträffade standarderna för
deras klassnivå. Genom anslaget når Lions Quest fler elever som behöver
livskunskaper.

Hjältar i Vermont

”Ungdomar är mycket kapabla att hjälpa nödställda människor i sina
samhällen,” säger ordförande för LCIF, Al Brandel. ”Projektet Food from the
Heart visar den inverkan som kan uppnås när ungdomar och lionklubbar
samarbetar.”

Vi stöder ungdomar.

”Ungdomar är mycket kapabla
att hjälpa nödställda människor

i sina samhällen.”
–Al Brandel

Lilian och Ivan, Paraguay
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Lionklubben i Pittsford och en tredjeklass på Rutland Town School i
Vermont, USA samarbetade i samhällstävlingen Heroes som sponsrades av Lions
Quest. Elever deltar regelbundet i serviceinlärning genom programmet och utför
serviceprojekt i samhället som förstärker inlärning i klassrummet.

Genom det gemensamma serviceprojektet samlade Lions och elever in 562 kg
mat genom en ”100 dagars” matinsamling i skolan. Den insamlade maten skänktes
till lokala soppkök för distribution åt behövande. För att visa sin uppskattning för
vinnarna i tävlingen besökte ordförande Brandel lionklubben och tredjeklassen
för att ge erkänsla åt deras engagemang och service.

Höga poäng i Norge

Högsta möjliga poäng delades ut till Lions Quest i Norge av direktören för utbildning
och träning under utbildningsministeriet för förebyggande av problembeteende
och förbättring av sociala kunskaper hos barn. Endast 10 av 30 utvärderade program
i Norge fick den höga poäng som ges till program med dokumenterad effekt.

Angela: En stjärnlärare

”Lions Quest har gett elever en bättre samhällskänsla i vår skola, lärt dem sätt
att hantera ilska effektivare och komma bättre överens.” säger Angela Troppa.
Hon utnämndes till vinnare av första pris som Lions Quest-lärare. Troppa, en
socialarbetare på Fairview-lågstadiet i Springfield, Illinois USA, valdes för sin
framgångsrika implementering av Lions Quest-programmet. Lärarpriset etablerades
för att fira lärarnas bidrag till positiv ungdomsutveckling över hela USA.

Förbättrar akademiska prestationer

Minskning av skolavhopp

Ökad samhörighet med skolan

Minskad användning av droger,

alkohol och tobak.

Starkare engagemang för service

Förbättrad beslutsfattningsförmåga

Allmän minskning av våld

�

�

�

�

�

�

�

Fördelar med Lions Quest

EDUCATOR
AWARD

Japan Norge Angela Troppa, Illinois, USA



� Delat ut 241 miljoner USD till 1005 projekt i 102
länder

� Återställt synen på 7,68 miljoner genom
gråstarrsoperationer

� Förhindrat allvarlig synförlust för 30 miljoner

� Förbättrat synvården för hundratals miljoner

� Givit 137 miljoner behandlingar mot flodblindhet

� Byggt eller utökat 315
synvårdssjukhus/kliniker/andra enheter

� Förbättrat utrustningen på 389 ögoncenter

� Givit ledarutbildning till 186 enheter

� Utbildat 659 000 ögonläkare, ögonvårdare,
andra inom ögonsjukvård och bysjukvårdare

Vår framgång

Syn åt 30 miljoner…och mer i framtiden

Evelyn i Arizona, Hasan i Cameroon, Huang i Kina och Coria i Argentina
är bland de över 30 miljoner personer som kan tacka SightFirst för deras
förbättrade syn.

SightFirst lanserades år 1990 och firar 20 år av att rädda syn och
förebygga blindhet i global skala. SightFirst-programmet utvecklar
hållbara ögonvårdssystem i fattiga samhällen för att bekämpa blindhet
och synförlust och hjälpa blinda och synskadade personer. Lions
utvecklar och hanterar SightFirst-projekt i partnerskap med lokala
hälsovårdsmyndigheter, ögonläkare och andra icke-statliga organisationer.

Genom två insamlingskampanjer investerar Lions 415 miljoner USD
i SightFirst-programmet. I genomsnitt har ungefär var sjätte dollar i
donationer lett till att en person fått sin syn tillbaka eller räddats från att
bli blind.

Varje år fortsätter programmet att växa. Det här året startade Sight-
First projekt i Centralafrikanska Republiken och Burundi.

Vi räddar syn.

Förebygga blindhet för Patricio

”Mina föräldrar är redan döda. De var blinda eftersom de blev attackerade av
små maskar i ögonen. Nu är det mycket annorlunda. Nu är det sällsynt att
man ser blinda här,” säger Patricio Gomez. Hon oroar sig inte längre över att
råka ut för samma öde som hennes föräldrar. Ecuador har blivit den andra
nationen i Syd- och Centralamerika som
stoppar överföringen av onchocerciasis
eller flodblindhet.

Stoppet möjliggjordes av programmet
för eliminering av flodblindhet i Syd- och
Centralamerika, vilket är ett samhälls-
baserat partnerskap som inkluderar Lions
och andra volontärer i drabbade länder.
LCIF stödjer partnerskapsinsatserna
med pengar och insatser av frivilliga på
gräsrotsnivå som ger upplysning om
sjukdomen och delar ut mediciner i de
endemiska länderna. Organisationen har
givit stöd till 137 miljoner Mectizan®-
behandlingar för att kontrollera och
eliminera sjukdomen.
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Evelyn, Arizona, USA
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Ge synen tillbaka åt Nicole

”Dessa lionmedlemmar vill ge oss synen tillbaka”, sade Nicole, en 63 år gammal mormor
som har undersökts lokalt och remitterats till Centre Ophtamologique Masina i Demokratiska
Republiken Kongo för uppföljande behandling. Centret invigdes i oktober 2009 och kommer
varje år att träna 12 ögonläkare, 40 operationsläkare, 140 övrig klinikpersonal, 300 frivilliga
som arbetar med lokala projekt på olika nivåer, samt fyra tränare. LCIF har beviljat ett anslag
på 3,2 miljoner USD och multipeldistrikt 111 i Tyskland har bidragit generöst till projektet.

Träd för Grant

”Mamma, träden har taggiga saker på dem” sade Grant efter att han såg barren på en tall
för första gången. När Grant var fyra år hänvisades han till uppföljande undersökningar och
konstaterades ha synproblem som kunde leda till amblyopi. Efter behandlingen förväntar sig
läkarna att han kommer att ha 20/20 syn och inte längre behöva glasögon. Det här året blev
Grant det miljonte barnet som undersöktes genom synundersökningsprogrammet, ett
program som stöddes av LCIF Core 4 från 2001-2009.

”Jag kan inte nog tacka Lions. Vi hade helt enkelt ingen aning. Han klagade aldrig över
några problem. Han skulle ha blivit blind vid nio års ålder om det inte hade upptäckts och
behandlats,” säger Janan Rustan, Grants mamma.

Syn åt Handapangodage

Handapangodage Don Rusiru Harita Perera kan nu se svarta tavlan i sin fjärdeklass i Pandura,
Sri Lanka. Han visste inte att han hade dålig syn innan Sight for Kids-undersökningen i hans
skola. Han hänvisades till uppföljande undersökningar. Hans friska öga fick en ögonlapp och
synen på hans svaga öga återställdes och blev nästan lika bra som på hans friska öga. Lions
gav också honom gratis glasögon.

Han är en av 10 miljoner barn som har dragit nytta av Sight for Kids. Programmet utvecklades
år 2002 och är ett partnerskap mellan Johnson & Johnson och LCIF. Hittills har Johnson &
Johnson bidragit med 1,55 miljoner USD till programmet. Av de 10 miljoner barn som har
undersökts, har mer än 275 000 remitterats till läkare för ytterligare utvärdering, mer än
75 000 har fått glasögon och mer än 55 000 har behandlats för olika ögonåkommor.

Ett komplett liv för Ge

När bandagen togs bort från ögonen på Ge Sang började hon gråta och uttryckte sin
uppskattning. Den 77 år gamla kvinnan i Tibet är bara en av de fem miljoner människor som har
fått synen återställd genom SightFirst China Action (SFCA). Sang blev för fem år sedan blind
på grund av grå starr och hennes åttaåriga släkting var tvungen att ta hand om henne. Ändå
har Sang nu fått synen återställd och lever återigen ett komplett liv tack vare gratis operationer
som erbjudits genom SFCA. I mer än 16 år har LCIF i samarbete med regeringen och
hälsovårdsministeriet stärkt infrastrukturen för ögonvård i världens mest befolkningstäta land
genom att skapa fler ögonvårdsenheter vid sjukhus.
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Ökad självständighet

LCIF:s serviceområde är att hjälpa handikappade. Organisationen
ger medel åt program som förbättrar utbildning, ger arbetsträning
och arbetsmöjligheter, ökar självständighet och ger stöd för
emotionell och fysisk hälsa. LCIF engagerar sig i att hjälpa de
handikappade.

Guld för Kate

”När Kate gick igenom Opening Eyes programmet upptäckte vi
att hon hade fått fel diagnos – hon var i själva verket långsynt,
inte kortsynt som diagnosen sade. Opening Eyes har varit så
viktigt för vår familj”, sade Greg Simmons, Kates pappa. Sedan
Kate fick nya glasögon har hon vunnit ett guld, två silver och två
bronsmedaljer i tennis och simning.

Kate är en av 200 000 idrottare i 85 länder som fått förbättrad
syn tack vare Opening Eyes, ett partnerskap med Special
Olympics. Opening Eyes ger synundersökningar och glasögon
eller uppföljande vård åt idrottare inom Special Olympics. LCIF
har givit 11 miljoner USD i anslag till det här
programmet och lionmedlemmar över hela
världen har ställt upp med sin tid för att
delta i synundersökningarna. Det här året
påbörjar vårt partnerskap sitt 10:e år.

Vi hjälper handikappade.
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Företags- och regeringspartners:

Alcon

Bank of America

Bausch + Lomb Early Vision Institute

Clinton Guistra Foundation

Essilor

Johnson & Johnson, Asia-Pacific Vision Care

Merck & Co, Inc.

Noor Dubai

Organization of American States Inter-American
Drug Abuse Control Commission

Rexton

United States Agency for International Development

U.S. State Department

Samarbetspartners:

The Carter Center

Community Anti-Drug Coalitions of America

National Eye Institute

Special Olympics International

World Health Organization

Fira vårt partnerskap inom service

Tillsammans med det generösa stöd från lionmedlemmar över hela världen tackar LCIF våra många och värdefulla partners.
Genom LCIF-partners kan Lions över hela världen tillhandahålla ökad humanitär hjälp i världen – för att rädda synen, hjälpa de handikappade,

stöda ungdomar och ge katastrofhjälp.
Till alla våra tidigare, nuvarande och framtida partner: Tack för att ni samarbetar med LCIF och vårt nätverk på 1,35 miljoner lionmedlemmar

i 206 länder och regioner med våra hjälpinsatser. Tillsammans kan vi bättre hjälpa våra samhällen och det globala samhället.

Sprida vårt arbete

Organisationen skulle vilja framföra sin tacksamhet till följande samarbetspartner och finansiella partner, som har hjälpt till att främja Lions
humanitära insatser och ökat och spridit dess resurser i år. Dessa partners har också hjälpt till att driva fram LCIF till att bli utnämnd som
den bästa frivilligorganisation i världen att samarbeta med, detta enligt tidningen Financial Times oberoende undersökning. Våra partners
delar ett engagemang för humanitära insatser och en strävan efter att förbättra livet för andra människor.
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Vi samarbetar.

Förutom de partners som räknats upp ovan, samarbetar Lions över hela världen med lokala regeringar, organisationer, företag,
hälsovårdsministerier och utbildningsministerier, samt andra lokala grupper. Dessa partnerskap är viktiga för att stödja Lions projekt i
lokala samhällen.

Vision Care

World Health
Organization



Vad våra partners säger

“"Genom initiativet för grå starr bland barn kommer Bausch + Lomb och Lions att påverka livet
för barn, deras familjer och deras samhällen. Jag kan inte tänka mig någon bättre partner i vår
målsättning att hjälpa dessa barn...eftersom deras syn är vår syn."
Paul H. Sartori, Corporate Vice President Public Affairs and Human Resources, Bausch + Lomb

"Det bästa sättet att säkerställa att en frivilligorganisation erhåller donationer är att visa potentiella
donatorer att vi faktiskt gör något nyttigt med donatorernas pengar. Det är just detta Lions har gjort
runtom i världen, lika bra eller bättre än någon annan frivilligorganisation jag känner till.”
F.d. USA:s president Jimmy Carter, grundare av Carter Center

"Essilor International ser fram emot ett nytt långvarigt partnerskap med LCIF. Essilors
företagsmålsättning, att hjälpa människor ‘att se världen bättre, kompletterar verkligen LCIF:s
huvudmålsättning att bekämpa blindhet. Essilor och LCIF samarbetar nu och i framtiden för att
ge förbättrad syn och ett meningsfullare liv åt de som är synskadade."
Hubert Sagnières, CEO för Essilor International
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”Vi har aldrig haft ett mer betydelsefullt partnerskap i Special Olympics historia
än det partnerskap vi har idag med lionklubbarna.”
Dr. Timothy Shriver, Ordförande och CEO för Special Olympics International



Förebygga grå starr bland barn

Bausch + Lomb Early Vision Institute och LCIF samarbetar med initiativet för grå
starr bland barn för att identifiera, ge anslag åt, och gynna innovativa metoder för att
besegra detta problem och hjälpa barn, deras familjer och samhällen på lång sikt.

Under första året kommer programmet att fokusera på Folkrepubliken Kina, där
åtminstone 40 000 barn beräknas lida av grå starr. Initiativet ger även pengar åt
grundläggande forskningsinitiativ som strävar efter att bättre förstå orsakerna till grå
starr och/eller dess behandling.

Bausch + Lomb gav LCIF 350 000 USD under pilotåret för att lansera partner-
programmet.

Nya partnerprogram
Etablera nya partners

Förebygga brytningsfel

LCIF lanserar ett nytt partnerskap med Essilor International för
att stödja omfattande tjänster för brytningsfel (URE). Partner-
skapet utvecklar, expanderar och stärker hållbara system som
riktar in sig på fattiga befolkningar.

Lions och Essilor identifierar institutioner i områden med betydande behov
av förebyggande av blindhet och brist på URE-tjänster. Åtgärdsplaner utvecklas
med lokala lionklubbar och planerna presenteras för SightFirst för eventuell
finansiering. Essilor ger åtkomst till lågkostnadsutrustning och personalexpertis
och med de första pilotprogrammen under nästa år i utvalda länder i Afrika.
Essilor ger också Lions en exklusiv lins till ett förmånligt pris för Lions
humanitära ändamål över hela världen.

Åtagande för ungdomar

Lions Clubs International Foundation har gått med i Clinton Global
Initiative som samlar globala ledare för att skapa och implementera
innovativa lösningar för några av världens mest akuta utmaningar. Vi
har åtagit oss att hjälpa vår ungdom genom att skapa medvetenhet
om fördelarna med social och emotionell inlärning (SEL) och implementera Lions
Quest-programmet i hela systemet i ett av skoldistrikten i USA år 2013.

Sommedlem hoppas LCIF öka partnerstödet för Lions Quest, samt arbeta med
andra ledare inom humanitär utveckling, från ledande företag till ideella föreningar
och organisationer. De kontakter som knyts genom detta nätverk kommer sannolikt
att gynna LCIF:s många andra programområden, från syn till katastrofhjälp.
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Serbien
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Tack!

Donatorer av 10 000-24 999 USD

Jagdish Aggarwal, Indien

Gyou-Ho Ahn, Republiken Korea

Isamu Arino, Japan

Kanaksinh Babla, Kenya

Po-Kuang Chang, MD 300 Taiwan

Kun-Mao Chen, MD 300 Taiwan

Li-Fung Chen, MD 300, Taiwan

Ta-Lung Chiang, MD 300 Taiwan

Wen Shien Chiu, MD 300 Taiwan

Richard Davis, Texas, U.S.A.

Yasumasa Furo, Japan

Alexis Gomes, Republiken Kongo

Jin-Ok Ha, Republiken Korea

Soon-Tai Hong, Republiken Korea

Kwang-Soo Jang, Republiken Korea

Shin-Chul Kang, Republiken Korea

Susan Lanier, Alabama, U.S.A.

Yoshio Mizobuchi, Japan

Yukinori Omura, Japan

Asit Patra, Indien

Natwarlal Pattni, Tanzania

Kang Hoon Rhee, Republiken Korea

Suwan Saengsukiam, Thailand

Satoshi Sakama, Japan

Allan Scott, Australien

Shigeharu Shibuta, Japan

Dong-Min Shin, Republiken Korea

Salvador Sindona Filho, Brasilien

Yasuo Suzuki, Japan

Jung-Chi Tai, MD 300 Taiwan

Wing-Kun Tam, Hong Kong, Kina

Viwat Tungwiwat, Thailand

Constance Vann, Illinois, U.S.A.

Elmer Wang, MD 300 Taiwan

Jennie Wu, MD 300 Taiwan

Yung-Chang Yang, MD 300 Taiwan

Young-Do Yoo, Republiken Korea

25 000-49 999 USD

Naresh Aggarwal, Indien

Jin Chang Diao, Kina

J Moritz Grolimund, Indiana, U.S.A.

Alice Chitning Lau, Kina

Robert Libin, New York, U.S.A.

Weiwen Lu, Kina

Hong Joo Kim, Republiken Korea

Yoshinori Nishikawa, Japan

Murusupally Rao, Indien

Henry Robinett, Washington, U.S.A.

Kishore Verma, Indien

Seiki Yamaura, Japan

75 000-90 000 USD

Dr. Sang-Do Lee, Republiken Korea

V Venkata Krishna Reddy, Indien

*Återspeglar kontantbidrag som tagits
emot av individer från 1 juli, 2009 till 30
juni, 2010

Tack till våra individuella sponsorer som hjälpte till att avancera LCIF:s målsättning och utöka de humanitära programmen i år.

Förlikning tilldelad LCIF
En medlem i Maplewood Lions Club in New Jersey, USA, distriktsguvernör Philip Stern,
omvandlade trakasserier till humanitär tjänst med sin senaste donation. Stern är en advokat
och löste en gruppstämning angående olaglig indrivning av skulder och enligt hans
förslag tilldelade domstolen förlikningen på 95 000 USD åt LCIF. “Det har alltid funnits en
parallell mellan mitt professionella advokatjobb och min personliga inblandning i Lions.
Jag känner mig lyckligt lottad över att ha haft den här möjligheten att förena dessa två
och veta att LCIF kommer att använda varje dollar för att hjälpa nödställda”, sade han.
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De 10 distrikten med störst
donationer per distrikt

Land, distrikt Donationer i
USD

Japan, 334-A 1 077 123

Indien, 323-A3 1 057 631

Japan 335-B 559 626

Japan 330-B 470 097

Sydkorea, 354-D 438 953

Sydkorea, 354-B 380 407

MD300, Taiwan,
300-C3 350 000

Japan, 335-C 323 556

Japan, 336-A 292 927

Japan, 337-A 288 807

De 10 distrikten med störst donationer per
kapita

Land, distrikt Genomsnittlig donation
per medlem i USD

Japan, 334-A 202

Indien, 323-A3 188

MD 300, Taiwan, 300-B2 156

Hongkong & Macau, 303 145

Kina, 381 137

Luxemburg, 113 122

MD 300, Taiwan, 300-C3 115

MD 300, Taiwan, 300-E1 114

New Jersey, USA, 16-E 103

MD 300, Taiwan, 300-B1 98

De 10 bästa distrikten med största
ökning av donationer i procent

Land, distrikt % ökning

Indien, 321-D 2773 %

Kanada, N3 1496 %

Indien, 324-D6 1494 %

Brasilien, LC-5 1192 %

Luxemburg, 113 1115 %

Brasilien LD-8 1006 %

Indien 323-G1 984 %

MD 300, Taiwan,
300-C1 910 %

Brasilien, LC-2 783 %

Egypten, 352 764 %

*minsta donation på 1 000 USD år 2008-09

och 2009-10

Hjälp oss att öka vår påverkan
Varje donation går direkt till ett humanitärt projekt. Ditt stöd kan hjälpa oss att påverka ännu mer i världen.
Donera på www.lcif.org/donate.

Rädda synen på 500 000
Familjen till Aruna A. Oswal har gjort den största, enstaka
personliga donationen i LCIF:s 40-åriga historia. I april 2008
utlovade hon 3 miljoner USD till kampanjen SightFirst II för
att hjälpa till att fortsätta expandera SightFirst-programmet.
Det här året gav hon mer än 1 miljon USD till detta åtagande,
utöver den största individuella donationen till Haitis katas-
trofhjälp. Oswals donation har potentialen att rädda synen
på så många som 500 000 individer. ”Jag har ett passionerat
engagemang i SightFirst och vill verkligen göra mer. Det är
en dröm att utrota blindhet över hela världen”, sade hon.
Oswal är medlem i Lions Club of Juhu i Mumbai, Indien och
är tidigare distriktsguvernör i Lions.



Haiti

LCIF:s verkställande kommitté 2009-2010
Al Brandel, ordförande och tidigare internationell president, Eberhard J. Wirfs, internationell president, Ex
officio (center); Sid L. Scruggs III, första vice president (främre raden till höger); Wing-Kun Tam, andra
vice president (främre raden till vänster); (bakre raden, vänster till höger) Klaus Tang, adjungerad
styrelsemedlem; Dr. Tae-Sup Lee, tidigare internationell president; Tadao Sugimoto, vice styrelseledamot
och internationell direktör; Anne Smarsh, sekreterare och internationell direktör; Dr. Ing. Enrico Cesarotti,
kassör och internationell direktör; (ej på bild) Kwang-Soo Jang, internationell direktör



Lions Clubs International Foundation

BALANSRÄKNING
Juni 30

TILLGÅNGAR 2010 2009

Kassa och bank 12 191 302 USD 31 484 209 USD

Utestående fordringar 202 530 USD 251 849 USD

Donationslöften, netto 972 940 USD 9 650 802 USD

att betala av liondistrikt
3 295 545 USD 3 144 315 USD

Att betala från International
Association of Lions Clubs 4 205 888 USD 299 782 USD

Upplupna ränteintäkter 551 802 USD 33 059 USD

Inventarier, nettoreserv på
126 383 USD år 2010 och
191 696 USD år 2009 692 198 USD 926 601 USD

Investeringar 256 563 948 USD 215 767 835 USD

Fastigheter och utrustning, netto 126 820 USD 1 087 323 USD

Övriga tillgångar – 4 000 USD

TOTALA TILLGÅNGAR 278 802 973 USD 262 649 775 USD

SKULDER OCH NETTOTILLGÅNGAR

Utestående skulder 155 050 USD 361 281 USD

Upplupna kostnader 173 579 USD 12 568 USD

Anslag att utbetala 36 360 714 USD 45 290 754 USD

Välgörande gåvor, livränta 289 507 USD 300 964 USD

Totala skulder 36 978 850 USD 45 965 567 USD

Nettotillgångar

Ej öronmärkta 120 215 559 USD 100 091 717 USD

Tillfälligt öronmärkta 121 108 564 USD 116 092 491 USD

Permanent öronmärkta 500 000 USD 500 000 USD

Totala nettotillgångar 241 824 123 USD 216 684 208 USD

TOTALA SKULDER OCH

NETTOTILLGÅNGAR 278 802 973 USD 262 649 775 USD

Lions Clubs International Foundation

KASSAFLÖDE
verksamhetsåret den 30 juni.

2010 2009
Kassaflöde från
verksamheten

Förändring av nettotillgångar 25 139 915 USD (71 604 025 USD)

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

Värdeminskning och amortering 1 015 537 USD 900 913 USD

Goodwill och försämring av
immateriella tillgångar – 1 370 790 USD

Netto realiserade och ej realiserade
(ökning) minskning av investeringar (19 107 809 USD) 64 417 020 USD

Förändring av verksamhetens
tillgångar och skulder

Utestående fordringar 49 319 USD (97 774 USD)

Donationslöften, netto 8 677 862 USD 7 156 895 USD

Ränteintäkter (518 743 USD) 1 754 586 USD

att betala av liondistrikt
(151 230 USD) (173 822 USD)

Att betala från International
Association of Lions Clubs (3 906 106 USD) 1 795 928 USD

Inventarier 234 403 USD 65 932 USD

Övriga tillgångar 4 000 USD (4 000 USD)

Utestående skulder och
upplupna kostnader (45 220 USD) (255 203 USD)

Anslag att utbetala (8 930 040 USD) (9 907 815 USD)

Välgörande gåvor, livränta (11 457 USD) (18 230 USD)

Netto likvida medel från
verksamheten 2 450 431 USD (4 598 805 USD)

Kassaflöde från
investeringsaktiviteter

Förändring av investeringar (21 688 304 USD) 8 146 504 USD

Netto köp av fastigheter,
anläggningar och utrustning (55 034 USD) (74 613 USD)

Netto likvida medel från
investeringsaktiviteter (21 743 338 USD) 8 071 891 USD

(Minskning) Ökning av kassa
och bank (19 292 907 USD) 3 473 086 USD

Kassa och bank i
början av året 31 484 209 USD 28 011 123 USD

Kassa och bank i
slutet av året 12 191 302 USD 31 484 209 USD
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Lions Clubs International Foundation

RESULTATRÄKNING
Per 2010.06.10

Tillfälligt Permanent
Ej öronmärkta öronmärkta öronmärkta Totalt

Intäkter, avkastning och övrigt stöd
Donationer
Allmänna 14 387 015 USD 10 915 903 USD – 25 302 918 USD
Kampanj SightFirst II – 9 040 392 USD – 9 040 392 USD

Välgörande gåvor livränta, netto – (27 719 USD) – (27 719 USD)
Lions Quest, netto 529 690 USD – – 529 690 USD
Avkastning på investeringar 26 679 594 USD 76 914 USD – 26 756 508 USD
Nettoökning vid valutaväxling 208 273 USD – – 208 273 USD
Nettotillgångar befriade från restriktioner 14 989 417 USD (14 989 417 USD) – –

Totala intäkter, avkastning och övrigt stöd 56 793 989 USD 5 016 073 USD – 61 810 062 USD

Kostnader
Programrelaterade kostnader
Anslag
SightFirst, netto anslagsjusteringar på 332 181 USD 10 275 656 USD – – 10 275 656 USD
Standard, netto anslagsjusteringar på 280 231 USD 5 066 907 USD – – 5 066 907 USD
Core 4, netto anslagsjusteringar på 173 978 USD 2 439 708 USD – – 2 439 708 USD
Nödfall, netto anslagsjusteringar på 105 822 USD 1 134 178 USD – – 1 134 178 USD
Internationell assistans, netto anslagsjusteringar på 3 297 USD 445 210 USD – – 445 210 USD
Tilldelade, netto anslagsjusteringar på 29 587 USD 3 649 414 USD – – 3 649 414 USD
Andra anslag, netto anslagsjusteringar 222 812 USD 197 188 USD – – 197 188 USD

Programservice
SightFirst 2 771 419 USD – – 2 771 419 USD
Lions Quest 1 450 925 USD – – 1 450 925 USD
Övrigt 426 851 USD – – 426 851 USD

Totala programrelaterade kostnader 27 857 456 USD – – 27 857 456 USD

Ej programrelaterade kostnader
Administrativa 5 063 455 USD – – 5 063 455 USD
Utveckling 3 749 236 USD – – 3 749 236 USD

Totala ej programrelaterade kostnader 8 812 691 USD – – 8 812 691 USD

Totala kostnader 36 670 147 USD – – 36 670 147 USD

FÖRÄNDRING AV NETTOTILLGÅNGAR 20 123 842 USD 5 016 073 – 25 139 915

Nettotillgångar vid början av året 100 091 717 USD 116 092 491 USD 500 000 USD 216 684 208 USD

Nettotillgångar vid slutet av året 120 215 559 USD 121 108 564 USD 500 000 USD 241 824 123 USD
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