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Lions Clubs International Foundation (LCIF) stödjer världens lionklubbar i deras hjälpinsatser både lokalt
och globalt. LCIF:s program bevarar syn, hjälper ungdomar, ger katastrofhjälp och bekämpar handikapp.
LCIF är Lions Clubs Internationals enda officiella välgörenhetsorganisation.

Sedan LCIF grundades år 1968 har organisationen delat ut mer än 10 268 stipendier för mer än 729
miljoner USD för att hjälpa lionklubbar och distrikt att utföra ambitiösa humanitära projekt. Över hela
världen har 1,35 miljoner lionmedlemmar alla en vilja att ge och ett åtagande att förbättra liv, vilket
gör LCIF till en global ledare inom humanitär service. Faktum är att LCIF har utnämnts till den främsta
icke-statliga organisationen att samarbeta med, enligt en självständig undersökning i Financial Times.

Vi bryr oss om. Vi tjäna. Vi åstadkommer.

Några resultat från LCIF-program:

Syn

• Delat ut 1005 SightFirst-stipendier i 102 länder för mer än 255 miljoner USD.
• Återställt synen för 7,68 miljoner människor genom gråstarrsoperationer
• Förhindrat allvarlig synförlust för 30 miljoner
• Givit 148 miljoner behandlingar mot flodblindhet
• Utfört synundersökningar åt mer än 250 000 Special Olympics-idrottare från
85 länder genom Opening Eyes

• Byggt eller utökat 315 synvårdssjukhus/kliniker/andra enheter
• Tränat 659 000 ögonvårdsspecialister
• Utfört 14 miljoner synundersökningar för barn genom Sight for Kids

Humanitärt

• Delat ut mer än 3 000 nödanslag för mer än 25 miljoner USD.
• Samlat in mer än 200 miljoner USD för kampanjen SightFirst II, vilket gör den
till den största insamlingen i LCIF:s historia

• Engagerat mer än 12 miljoner elever i ungdomsutvecklingsprogrammet Lions Quest
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Vi räddar syn.
Att hjälpa de blinda och synskadade har sedan 1925 varit en prioritet för Lions Clubs Internationals mission. LCIF har
stöttat detta arbete genom SightFirst-programmet och andra syninitiativ.

SightFirst-programmet

SightFirst har hjälpt till att återställa synen för mer än 30 miljoner människor i hela världen sedan dess grundande år
1990. Med målet att bekämpa alla orsaker till blindhet som kan förhindras, har SightFirst utfört miljontals operationer
för att återställa synen, skapat eller förbättrat hundratals ögånvårdscenter och utbildat tusentals ögonläkare.

SightFirst-initiativ:

Lions-WHO-barnblindhetsinitiativ

År 2002 gick Lions och Världshälsoorganisationen samman för att ta itu med
barnblindhetsproblemet genom att etablera behovsbaserade Lions ögonvårdscenter
över hela världen. Fram till idag har 35 center gett ögonvårdstjänster åt 121 miljoner
barn.

Projektet SightFirst China Action

Sedan 1997 har LCIF samarbetat med kinesiska hälsovårdsministeriet och Kinas
handikappsförbund för Sight First China Action (SFCA). Fram till idag har SFCA
återställt synen för 5,3 miljoner personer.

Flodblindhetsinitiativ

SightFirst har stött mer än 137 miljoner behandlingar av flodblindhet i Afrika och
Latinamerika. LCIF bildade partnerskap med Carther Center år 1999 för att utöka
sitt arbete. Som ett resultat beräknar experter att flodblindhet kommer att vara
utrotad i Latinamerika år 2012.

Trakominitiativ

Lions och LCIF har tillhandahållit stöd genom mediciner, operationer, utbildning av
sjukvårdspersonal, förbättring av hygien, samt hälsovårdsutbildning åt människor
som befinner sig i riskzonen för trakom. Lions samarbetar med andra
frivilligorganisationer och har utvecklat omfattande och långsiktiga insatser för att
trakom skall vara utrotat 2020.

Återställa synen för Daniel

Nittioåriga Daniel Tumbo bodde i en avlägsen by i Kenya och har varit
blind i nästan 10 år. Eftersom ögonvård varit så gott som onåbar och
han var omedeveten om att hans syn kunde återställas hade Daniel
resignerat accepterat sitt öde. Men en granne övertygade honom om
att besöka ett Lions-serviceläger, där han fick veta att hans ögon
kunde opereras vid Lions SightFirst ögonsjukhus i Nairobi, Kenya.

Efter gråstarrsoperationen var Daniel som en ny människa. Tillbaka i
sin by berättade han för sina grannar att han hade ”åkt till Nairobi som
ett kolli men kommit tillbaka som en människa.” Han kunde se sina
fyra barn och såg två av sina barnbarn för första gången. För honom
är synen livet.

SightFirst har blivit ett av världens mest effektiva initiativ för offentlig hälsovård och har räddat synen på
miljontals människor för en förvånansvärt liten summa, 6 USD per person.



Andra LCIF-syninitiativ:

Syn för barn

Ett samarbete mellan LCIF och Johnson & Johnson Vision Care,
har gett 14 miljoner synundersökningar och synvårdsutbildning
åt barn i hela södra Asien.

Barninitiativ mot gråstarr

Bausch + Lomb Early Vision Institute och LCIF samarbetar för att identifiera,
finansiera och främja innovativa metoder inom detta område till långsiktig nytta
för barn, deras familjer och hela samhällen.

Vi stödjer ungdomar.
Att stödja utvecklingen av ungdomar är en av de viktigaste komponenterna
för att garantera en friskare och lyckligare framtid. Lions och LCIF satsar hårt
på att skapa positiva möjligheter för ungdomar.

Lions Quest

Lions Quest är ett skolbaserat livskunskapsprogram för barn i klass 0-12 som
Lions har erbjudit sedan 1984. Programmet förenar hemmet, skolan och
samhället och lär ut ansvarsfullt beslutsfattande, effektiv kommunikation och
förebyggande av drogmissbruk. Mer än 12 miljoner elever i 64 länder har deltagit
i Lions Quest, och mer än 500 000 lärare och andra vuxna har utbildats till att
implementera programmen i skolor och den lokala miljön.

Kunskaper för framtiden åt Marvin

Marvin Hoffman, en niondeklassare på Martin Niemoller School i Reinstadt,
Tyskland står inför samma utmaningar som miljontals andra tonåringar i världen
står inför varje dag. Mobbning och olösta konflikter förekommer bland elever
och hans skola skapade inte alltid den konstruktiva och trygga inlärningsmiljö
som alla elever förtjänar.

Skolan började arbeta med lokala lionmedlemmar för fem år sedan för att
implementera Lions Quest och har sedan dess sett anmärkningsvärda
förbättringar. Elever i Marvins klass använde kunskaperna de lärde sig genom
Lions Quest för att lösa en mobbningssituation med elever från en annan skola.
”Lions Quest har lärt mig att prata med min lärare om de problem jag står inför.
Och att det är okej att anförtro sig åt någon annan”, säger Marvin.

Vision Care

Varje dollar som skänks till LCIF går direkt till ett projekt för behövande. Alla administrativa kostnader betalas
av ränta från investeringar.
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Vi ger hopp.
LCIF stöder många humanitära projekt som t.ex. att skapa åtkomst till rent dricksvatten och ge katastrofhjälp. Lionmedlemmar
utvecklar projekt som bemöter behoven i deras lokala och globala samhällen.

Katastrofhjälp

För att göra det möjligt för lionmedlemmar att hjälpa sina samhällen efter en naturkatastrof delar LCIF ut nödanslag och större
katastrofanslag för omedelbar hjälp och för långsiktiga återuppbyggnadsprojekt. LCIF och lionmedlemmar har gett hjälp åt länder
över hela världen efter stora naturkatastrofer, inklusive jordbävningen i Kina, orkanen Katrina, tsunamin i Sydostasien och
jordbävningen i Haiti.

Hopp för Immacula

”Lions hjälpte oss att få hoppet tillbaka”, sade Immacula Simeon, offer för den förödande
jordbävningen i Haiti. ”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 mobiliserar mer än 6 miljoner USD för att hjälpa människorna i Haiti. Immaculas familj
var bland de 2 500 personer som fick bo i tre av Lions tältstäder i Port-au-Prince och LCIF
bygger nu hus för 600 familjer. Nya projekt är på gång, såsom återuppbyggnaden av
sjukskötarskolan National Nurses School i Port-au-Prince och man samarbetar med
HumiTerra International för att bygga ett medicinskt center för att samla in medicinsk
expertis, utbildning och tillbehör för människorna i Haiti. LCIF satsar på att ge hopp och
räddning åt Haitibor såsom Immacula i flera år framöver.

Andra sätt som LCIF hjälper personer i nöd:

Förebyggande och behandling av diabetes

år 1999 etablerade LCIF förebyggande och behandling av diabetes som en del av Core 4-anslagsprogrammen. Sedan detta arbete
påbörjades har LCIF godkänt 102 diabetesrelaterade anslag för mer än 7 miljoner USD.

Mässlingsinitiativet

Mer än 41 miljoner barn gynnas av det nya partnerprogrammet mellan LCIF och mässlingsinitiativet som bekämpar mässling och
barnblindhet. Pilotvaccinationsprogram pågår i fyra länder i Afrika.

Vi hjälper handikappade.
LCIF stöder program som förbättrar utbildning, ger arbetsträning och arbetsmöjligheter,
ökar självständighet och ger stöd för emotionell och fysisk hälsa.

Lions Clubs International-Special Olympics Opening Eyes

Allt sedan detta partnerskap mellan LCIF och Special Olympics började år 2001 har mer än
211 000 synundersökningar utförts och mer än 99 000 Special Olympic-idrottare har fått
receptbelagda glasögon utan kostnad.

Projekt för billiga hörapparater

Detta USA-baserade pilotprogram tillverkar prisvärda hörapparater av hög kvalitet åt
lionklubbar som sedan delar ut dem åt långinkomsttagare. LCIF har gått samman med
Rexton, Inc., en ledande tillverkare av hörapparater för att tillhandahålla hörapparater som
placeras bakom örat åt lionklubbar.

För mer information om LCIF-program kan du gå till www.lcif.org.




