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Bli en Lion

Globala ledare
inom samhällsservice

I mer än  200 länder

45 000 klubbar

1,35 miljoner aktiva
män och kvinnor

Står till tjänst,
världen över
Närhelst Lions medlemmar hjälper till blir
problemen mindre och samhället blir bättre. Det
beror på att vi hjälper till där hjälp behövs, både
lokalt och runtom i världen, med oöverträffad
integritet och energi. 

Våra 46 000 klubbar och 1,35 miljoner
medlemmar gör oss till världens största
serviceklubbsorganisation. 

Vi är också en av de effektivaste service-
klubborganisationerna. Vi ser till 
att jobbet blir gjort.



Vi anser att alla förtjänar att få vara friska. Från

att erbjuda hälsovårdsprogram som fokuserar på

hörselförlust till att stödja insatserna för att

kontrollera och förhindra diabetes arbetar vi med att

förbättra hälsan bland världens barn och vuxna.  

Vi gör det möjligt för nästa generation. Oavsett

om det gäller att ge unga människor möjlighet till

frivilligarbete och ledarskaps-erfarenheter i en

leoklubb, eller att sprida budskapet om fred genom

vår fredsaffischtävling, investerar våra

ungdomsprogram i framtiden genom att vända sig

till ungdomar.

Vi tjäna lokala samhällen - och skyddar

planeten. I allt från att arbeta med samhälls-projekt

till att tillhandahålla katastrofassistans förbättrar

våra samhälls- och miljöprogram våra samhällen

samt värnar om miljön. 

När det gäller att ta sig an utmaningar 

är Lions svar enkelt: Vi tjäna. Lions

medlemmar arbetar i 205 länder, på sjukhus

och pensionärshem, i regioner som har

drabbats av naturkatastrofer, i skolor och

återvinningscenter för glasögon, för att hjälpa,

leda, planera och stödja. Tack vare att vi är

lokala kan vi tillgodose unika lokala behov i

samhället. Tack vare att vi är globala kan vi ta

oss an utmaningar i andra länder.

Vi vill att alla ska få en bättre morgondag.

Därför stödjer vi synvårdsprogram och tjänster

så som synundersökningar, ögonbanker och

glasögonåtervinning. Vi tillhandahåller syn-

vårdstjänster till dem som riskerar förlora synen 

samt samlar in donationer genom kampanjer

som SightFirst och kampanjen SightFirst II.

FLER FRIVILLIGA 
PÅ FLER PLATSER 

än någon annan serviceorganisation i världen
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