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25,3 milhões de
pessoas ficam
desabrigadas
a cada ano em
decorrência de
catástrofes
1

Socorro após
catástrofes

SEMPRE PRONTOS EM CASO DE ADVERSIDADES
Vemos aos efeitos de
devastações todos os dias.
Às vezes, as vivenciamos.
Esse foi o caso dos
moradores da Albânia,
que assistiram em primeira
mão uma destruição
imensurável quando um
terremoto sacudiu a capital
do país e suas redondezas. Onde antes existiam casas,
empresas, escolas, locais de culto e diversão, agora só
restavam escombros. Também entre as ruínas? Aldeias
no campo outrora intocadas e a esperança no futuro.

“Mais importante
ainda, levamos a
esperança de uma
vida melhor”.

Comprometidos
em restaurar o
bem-estar dos
compatriotas e
com um subsídio
de emergência
de US$ 10.000
da Fundação
de Lions Clubs International (LCIF), os Leões e Leos
se mobilizaram rapidamente para prestar socorro às
pessoas que passavam pelos seus momentos mais
sombrios.

“Centenas ficaram feridas. Os companheiros Leões de
vários clubes da Albânia se uniram para trabalhar ao
lado dos moradores, muitos dos quais foram forçados
a abandonar suas casas danificadas e estavam com
medo e inseguros”, disse a ex-diretora internacional e
coordenadora do projeto Elisabeth Haderer. “Levamos
socorro sob forma de leite, água e outras necessidades
emergenciais a centenas de famílias de vilarejos bastante
atingidos pelos deslocamentos do solo. Talvez mais
importante ainda, levamos a esperança de uma vida
melhor”.

lcif.org

As catástrofes naturais
não têm fronteiras
Com mais de 10 milhões de quilômetros, o continente europeu é vasto, com um relevo variado de leste a oeste, de norte a
sul. Apesar da geografia e topografia diversas, as catástrofes naturais da Europa se relacionam principalmente a inundações e
tormentas, terremotos como o da Albânia e outras catástrofes naturais menos comuns. Assim seria uma visão geral das catástrofes
europeias e seus impactos durante um período de quase 28 anos2,3:

Catástrofes naturais:

Número de afetados:

1.200

>33 milhões
Média anual: 1.139.022

Examinando mais a fundo, revelam-se estas
estatísticas preocupantes4,5:
Enchentes:

Impacto econômico:

% das catástrofes:

>US$ 91 bilhões

% das catástrofes:

> US$ 75 bilhões

26,3
Tormentas

Nº de mortos:

121.644

Prejuízo econômico:

~US$ 267 milhões

Média anual: 4.195

25,5

Impacto econômico:

Média anual: 9.204.101

ISSO ACONTECE NA EUROPA. ESTE É O QUADRO GLOBAL PARA AS CATÁSTROFES NATURAIS:

90% de todas 25,3 milhões

as catástrofes naturais  de pessoas ficam desabrigadas a
se relacionam à água6 cada ano por catástrofes repentinas7

Estima-se que as perdas econômicas
anuais sejam de

US$ 250 bilhões8 a
US$ 300 bilhões
lcif.org/disasterrelief

LCIF E OS LEÕES

Bancando serviços e proporcionando soluções
Nos últimos 50 anos, houve um aumento de 390% em catástrofes naturais em todo o mundo9. LCIF e os Leões estiveram sempre
presentes. Até a presente data, LCIF já concedeu US$ 134 milhões em socorro após catástrofes em todo o mundo por meio de:

SUBSÍDIOS DE
PREPARAÇÃO

para apoiar a preparação para
futuros trabalhos de socorro

ATÉ US$ 10.000

SUBSÍDIOS DE
EMERGÊNCIA

para apoiar necessidades
imediatas e de médio prazo

DE US$ 5.000 A
US$ 10.000

SUBSÍDIOS PARA
A RECUPERAÇÃO DE
COMUNIDADES

para apoiar a limpeza e reparos
a curto prazo

ATÉ US$ 20.000

SUBSÍDIOS PARA
GRANDES CATÁSTROFES

para financiar a reconstrução a
longo prazo após catástrofes
naturais de grande escala10

FONTES/OBS.: 1,6,7,8Organização das Nações Unidas; 2,4PreventionWeb; 3, 5,9Banco de Dados Internacional de Catástrofes; 10concedidos a critério do presidente internacional de Lions e presidente do
conselho de LCIF; os limites dos subsídios estão sujeitos a alterações

LCIF é a entidade concessora de subsídios que capacita os Leões a gerar um impacto maior nas suas comunidades e em todo o mundo. A
grande maioria dos fundos que LCIF recebe vêm dos Leões; cem por cento de cada doação apoia o serviço Leonístico por meio de subsídios
e programas de LCIF.
O socorro após catástrofes é apenas uma das áreas de causa apoiada por LCIF e pela Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço. Com o
apoio financeiro dos Leões e clubes de todo o mundo, a Campanha 100 está capacitando os Leões a aumentar o impacto dos serviços na
visão, juventude, socorro após catástrofes e esforços humanitários, combater a epidemia global do diabetes e fazer progressos importantes
em mais áreas de causa, como o câncer infantil, fome e meio ambiente.
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APOIE O SEU SERVIÇO,
APOIANDO A SUA FUNDAÇÃO
lionsclubs.org/donate

