
rankades Lions Clubs International

Foundation bästa icke-statliga organisation i världen att samarbeta

med enligt statistik som sammanställts av tidningen Financial Times

samarbete med Dalberg Global Development Advisers och United

Nations Global Compact.

Rankningen bedömnde 34 globala organisationer och rankningen gjordes

av 445 företag som samarbetar med icke-statliga organisationer och

internationella organ. Lions Club International Foundation

rankades högst och rankades först för genomförande av

program, kommunikation, anpassningsförmåga och ans-

varstagande i en snabbt växande värld av frivilligorganisa-

tioner.

Rankningen publicerades i tidningen Financial Times speciella

rapport Corporate Citizenship and Philanthropy och belyser

företagens ökade intresse för långsiktiga partnerskap

för att ta sig an ett växande antal sociala frågor.

–Financial Times
5 juli 2007

I juli 2007,

(members in 200 countries)

Lions Clubs International Foundation (LCIF) är den officiella anslagsgivande
organisationen inom Lions Clubs International. LCIF tillhandahåller medel i form
av anslag för att stödja projekt under Lions ledning. Dessa anslag hjälper 1,3
miljoner lionmedlemmar över hela världen i de humanitära insatser som är för
stora för individuella klubbar eller distrikt att finansiera på egen hand.

Humanitära insatser är den uppgift som är själva kärnan i Lions Clubs
International. LCIF:s anslag ger stöd till fem specifika områden. Stiftelsens
primära filantropiska mål är att:

• Bevara syn
• Bekämpa handikapp
• Främja god hälsa
• Hjälpa ungdomar
• Tillhandahålla katastrofhjälp

av alla

medel som doneras

till LCIF når människor

och plaster i nöd. Alla

stiftelsens administrativa

kostnader betalas med

avkastning på investeringar.

100%

Lions Clubs
International Foundation
ranked bästa icke-statliga organisation
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VAD L I O N S PART N E R SÄG E R

“Som lionmedlem vill jag berätta för er hur stolt jag är över era framgångar.
Detta har varit ett av de mest berikande partnerskapen i mitt liv.”
Den tidigare amerikanska presidenten och Nobelpristagaren Jimmy Carter
talar om Lions och LCIF:s SightFirst-program

“Vi har haft utmärkta samarbeten med Lions...och jag är oerhört glad över att vi har
undersökt mer än fem miljoner barn och behandlat mer än 50 000. Jag applåderar de
outtröttliga insatser som lionmedlemmarna utför…tillsammans kan vi göra en skillnad
i dessa barns liv.”
Dr. John Ang BScOptom, MBA, PhD • Regional Vice-President, Professional and Regulatory Affairs
Johnson & Johnson Vision Care Asia-Pacific

“George W. Merck ansåg att medicin skulle vara för folket inte för förtjänsten. Som ett
läkemedelsföretag strävar Merck hela tiden efter att leva upp till denna utmaning. Detta är
orsaken till att vi är stolta över att samarbeta med Lions Clubs International Foundation
genom donationsprogrammet MECTIZAN, vilket bekämpar flodblindhet i Afrika och
Latinamerika. LCIF är en förtroendeingivande partner i detta banbrytande program och
deras engagemang säkerställer att patienter även i de mest avlägsna områden kan erhålla
bästa möjliga behandling.”
Kenneth M. Gustavsen • chef, Global Product Donations
Merck & Co., Inc.

Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd Street • Oak Brook, IL 60523-8842, USA
Telefon: 630-468-6901 • Webbplats: www.lcif.org
E-post: lcif@lionsclubs.org
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Lions partners är bland andra:

SnabbFakta

75% av de företag

som tillfrågades ansåg att

partnerskap kommer att

vara “viktigt” eller “mycket

viktigt” för dem under de

närmaste tre åren.

-Källa: Financial Times


