
 

Utmärkelsen Vänlighet har betydelse 

Konstitutionellt område I 

 

Thornapple Valley Lions Club | USA | "Lion Guest Reader Program" 

Projektöversikt: Lions i MD 11 hjälpte skoldistriktet i Lowell Area genom att köpa prisbelönta böcker för 

elever i 2:a och 3:e klass. Medlemmarna organiserade sedan klassrumsbesök där de kunde läsa 

böckerna för eleverna. Efter att böckerna lästs för klassen skänktes de till skolan, som ökade sitt utbud 

av böcker. 

Global fråga: Ungdomar 

Människor som har fått hjälp: 684 

Antal arbetstimmar: 60 

Antal frivilliga: 16 

 

La Center Lions Club | USA | “Wonderful Onesies” 

Projektöversikt: Lions i MD 19 producerade och distribuerade medicinskt anpassade sparkdräkter till 

sjukhus över hela landet för spädbarn som får cellgiftsbehandlingar. Många barn under ett år har inte 

ordentligt passande kläder när de genomgår sin behandling, så produktionen av sparkdräkter bidrar till 

att lösa problemet. 

Global fråga: Barncancer 

Människor som har fått hjälp: 132 

Antal arbetstimmar: 312 

Antal frivilliga: 25  

  

Nisswa Lions Club | USA | “Purse and Tool Bingo to Help Fight Diabetes” 

Projektöversikt: Insamling på landsbygden som tillhandahåller stipendier för ungdomsläger för 

diabetiker samt diabetesutbildning till samhället 

Global fråga: Diabetes 

Människor som har fått hjälp: 500 

Antal arbetstimmar: 920 

Antal frivilliga: 62 



 

 

Konstitutionellt område I fortsättning 

 

Upp Country 88 Lions Club | USA | “Pioneer School Community Garden” 

Projektöversikt: Utvecklade en trädgård för allmänheten och tillhandahöll trädgårdsskötsel i samarbete 

med en lokal skola. Försåg skolan med miljöundervisning för eleverna. 

Global fråga: Miljö/hungersnöd 

Människor som har fått hjälp: 853 

Antal arbetstimmar: 146 

Antal frivilliga: 26 

 

 

  



 

Utmärkelsen Vänlighet har betydelse 

Konstitutionellt område II 

  

Garnish Lions Club | Kanada | "PDG Lion Morgan Pardy Knitting Project" 

Projektöversikt: Skapade en stickgrupp där volontärer kunde sticka plagg som doneras till hemlösa i det 

lokala samhället. 

Global fråga: Humanitära insatser 

Människor som har fått hjälp: 2200 

Antal arbetstimmar: 760 

Antal frivilliga: 50 

 

 

  



 

Utmärkelsen Vänlighet har betydelse 

Konstitutionellt område III 

 

Quevedo Lions Club | Ecuador | “Parque Los Guayacanes” 

Projektöversikt: Planterade över 10 000 träd på en större väg i samarbete med den lokala orten för att 

försköna området och skapa turismmöjligheter. 

Global fråga: Miljö 

Människor som har fått hjälp: 400 

Antal arbetstimmar: 106 

Antal frivilliga: 23 

 

Trujillo California Omega Leo Club | Peru | “Panquchiy” 

Projektöversikt: Skapade ett samhällskök som donerade inhemsk peruansk mat till behövande samt gav 

utbildning om matens näringsvärde. 

Global fråga: Hungersnöd 

Människor som har fått hjälp: 296 

Antal arbetstimmar: 46 

Antal frivilliga: 13 

 

Lions Club Aracaju Bertha Lutz | Brasilien | “Projecto Tampas Pets” 

Projektöversikt: Samlade in återvinningsbart material och donerade dessa för pengar. Medlen användes 

sedan för att sterilisera och kastrera herrelösa katter som är överbefolkade i området 

Global fråga: Miljö 

Människor som har fått hjälp: 1700 

Antal arbetstimmar: 60 

Antal frivilliga: 60 

 

 

 

 

 



 

Konstitutionellt område III fortsättning 

 

São Leopoldo Padre Reus | Brasilien | “Socialization and Professionalization for Steigleder 

Settlement” 

Projektöversikt: Skapade ett seminarieprogram där familjer försågs med basmat och bostäder samtidigt 

som de fick möjligheter att lära sig ett yrke för att få en regelbunden inkomst 

Global fråga: Humanitärt arbete 

Människor som har fått hjälp: 800 

Antal arbetstimmar: 1250 

Antal frivilliga: 33 

 

Club de Leones Los Angeles Siete Rios | Chile | “Con Mejor Visión Aprendo La Lección (With 

Better Vision, I Learn the Lesson)” 

Projektöversikt: Skapade ett program för virtuella synundersökningar under pandemin COVID-19 och 

försåg elever som behövde delta i virtuellt lärande med internet-resurser. 

Global fråga: Syn 

Människor som har fått hjälp: 5028 

Antal arbetstimmar: 220 

Antal frivilliga: 15 

  

Berazategui Lions Club och Quilmes Lions Club (gemensamt projekt) | Argentina | “Media 

Luna Oftalmologia Para El Distrito O5- Argentina” 

Projektöversikt: Tillhandahöll synstöd till landsbygds- och ursprungsbefolkningen utan kostnad 

Global fråga: Syn 

Människor som har fått hjälp: 476000 

Antal arbetstimmar: 105504 

Antal frivilliga: 23344 

 

  



 

Utmärkelsen Vänlighet har betydelse 

Konstitutionellt område IV 

 

Warszawa Host Lions Club | Polen | “Charity Point for Ukrainian Refugees by Warsaw Lions 

(STAGE 1 and 2 of bigger project)” 

Projektöversikt: Tillhandahöll grundläggande förnödenheter för ukrainska flyktingar inklusive korrekta 

identifikationshandlingar för att bo i Polen, bostäder och matförsörjning. Hjälpte främst mödrar och 

barn, samt äldre 

Global fråga: Katastrofhjälp 

Människor som har fått hjälp: 3000 

Antal arbetstimmar: 400+ 

Antal frivilliga: 28 

 

Cluj-Napoca Transsylvanien | Rumänien | “Help for Ukraine” 

Projektöversikt: Levererade mat och förnödenheter till ett värde av USD 28 000 direkt till Ukraina och 

gav samtidigt skydd och förnödenheter till ett värde av USD 33 000 för ukrainska flyktingar i Rumänien  

Global fråga: Humanitära insatser 

Människor som har fått hjälp: 300 

Antal arbetstimmar: 48 

Antal frivilliga: 3 

 

Rochefort Famenne Lions Club | Belgien | “Relief for Flood Victims” 

Projektöversikt: Tillhandahöll grundläggande förnödenheter och psykologisk hjälp till familjer som 

drabbats av översvämningskatastrof  

Global fråga: Katastrofhjälp 

Människor som har fått hjälp: 1500 

Antal arbetstimmar: 4000 

Antal frivilliga: 22 

 

 

 



 

Konstitutionellt område IV fortsättning 

 

Agora Omega Leo Club | Turkiet | “Brush it like Lions” 

Projektöversikt: Tillhandahöll tandhygienartiklar och utbildning för mellanstadieelever från familjer med 

låga inkomster i samarbete med lokala tandläkare 

Global fråga: Ungdomar 

Människor som har fått hjälp: 350 

Antal arbetstimmar: 5 

Antal frivilliga: 8 

 

Skopje St. Pantelemon | Nordmakedonien | “Lions International Mix-Goalball friendship 

tournment” 

Projektöversikt: Organiserade ett goalboll-evenemang för synskadade ungdomar som omfattade flera 

länder. Gav synskadade ungdomar möjligheten att delta i ett stort idrottsevenemang samtidigt som man 

samlade in pengar för synfråga 

Global fråga: Syn 

Människor som har fått hjälp: 70 

Antal arbetstimmar: 1044 

Antal frivilliga: 25 

 

Fairlop (Robert Clack) Alpha Leo Club | England | "Senior Support" 

Projektöversikt: Erbjöd stöd till immunförsvagade seniorer under pandemin med COVID-19 genom att 

gå ut med hundar, hämta ut recept och handla mat 

Global fråga: Hungersnöd/Miljö 

Människor som har fått hjälp: 13 

Antal arbetstimmar: 2600 

Antal frivilliga: 15 

 

 

 

 

 



 

 

Konstitutionellt område IV fortsättning 

 

Izmir Alaybey Lions Club | Turkiet | “Awareness Project Hands on You” 

Projektöversikt: Erbjöd ett läger i samarbete med lokala universitet som syftade till att utbilda 

ungdomar i flera sociala frågor inom landet, såsom miljö, funktionshinder och hungersnöd 

Global fråga: Ungdomar 

Människor som har fått hjälp: 2650 

Antal arbetstimmar: 1200 

Antal frivilliga: 620 

 

Iisalmi Lions Club | Finland | “Turvalliseti koulutielle (Safe Way to School)” 

Projektöversikt: Tillhandahöll säkerhetsutrustning och säkerhetsutbildning för elever som åker till 

skolan med cykel 

Global fråga: Ungdomar 

Människor som har fått hjälp: 100 

Antal arbetstimmar: 18 

Antal frivilliga: 6 

 

  



 

Utmärkelsen Vänlighet har betydelse 

Konstitutionellt område V 

 

Aomori Nebuta Lions Club | Japan | “Aomori Prefectural Namioka School for the Disabled 

“Clean up and Apple harvest” activity” 

Projektöversikt: Samlade volontärer från en lokal skola för funktionshindrade för att samla in oskördade 

äpplen, som omvandlades till juice för skolluncher på samma skola 

Global fråga: Ungdomar/Miljö 

Människor som har fått hjälp: 45 

Antal arbetstimmar: 10 

Antal frivilliga: 16 

 

Lions Club i Kuala Lumpur (värd) | Malaysia | “A Meal a Day” 

Projektöversikt: Tillhandahöll hälsosamma och näringsriktiga måltider till elever med osäker tillgång till 

mat, samtidigt som deras framsteg i skolan övervakades för att förbättra deras pedagogiska prestationer 

Global fråga: Hunger/Ungdom/Humanitära insatser 

Människor som har fått hjälp: 128 

Antal arbetstimmar: 680 

Antal frivilliga: 30 

 

Ogaki Satsuki Omega Leo Club | Japan | “Collecting Used Books, DVD, CD and Games; 

Fundraising and donating 23 Rhododendron and Weeding at Ogakijo-nishihiroba” 

Projektöversikt: Samlade in begagnade böcker etc. och sålde dessa till återvinningsbutiken. Donerade 

intäkterna till en medicinsk institution i samhället. Främjade grönska i samhället genom att plantera 

blommor och rensa ogräs 

Global fråga: Miljö 

Människor som har fått hjälp: 100 

Antal arbetstimmar: 16 

Antal frivilliga: 

 

  



 

Konstitutionellt område V fortsättning 

 

Hatyai Lions Club | Thailand/Malaysia | “Joint Legacy Project 2022-2023 build toilets and 

activities roof for school” 

Projektöversikt: Byggde toaletter för ett lokalt daghem och en förskola där det bara hade funnits en 

toalett för över 200 elever 

Global fråga: Ungdomar 

Människor som har fått hjälp: 300 

Antal arbetstimmar: 600 

Antal frivilliga: 120 

 

Cebu Lions Club | Filippinerna | “Roof Restoration Project, Building 3, Pasil Elementary 

School” 

Projektöversikt: Återställde tak för en lokal grundskola efter förstörelsen av tyfonen Odette. Inledde 

både insamlingen och byggprojektet 

Global fråga: Katastrofhjälp/humanitära insatser 

Människor som har fått hjälp: 1000 

Antal arbetstimmar: 50 

Antal frivilliga: 9 

 

  



 

Utmärkelsen Vänlighet har betydelse 

Konstitutionellt område VI 

 

Dhaka århundradet 97-99 | Bangladesh | “Ensuring Access to Drinking Water to Marginalized 

Community” 

Projektöversikt: Tillhandahöll 14 vattenreservoarer för marginaliserade samhällen i South Bedkashi 

Union-området, vilket gav över 2 000 människor tillgång till rent dricksvatten 

Global fråga: Miljö 

Människor som har fått hjälp: 2865 

Antal arbetstimmar: 576 

Antal frivilliga: 12 

 

Lions Club of Bangalore BTM Nightingale | Indien | “Free Diabetes Camp - Mobile Medical 

Unit” 

Projektöversikt: Startade en gratis mobil diabetesklinik för att utföra diabetesdiagnoser och 

behandlingar i invånarnas hem. Den fullt utrustade skåpbilen ger diabetesvård till hemlösa, äldre och 

andra som har mindre tillgång till vård, och den ger dem även möjlighet att uppsöka läkare för andra 

hälsoproblem. 

Global fråga: Diabetes 

Människor som har fått hjälp: 2882 

Antal arbetstimmar: 2880 

Antal frivilliga: 720 

 

  



 

Utmärkelsen Vänlighet har betydelse 

Konstitutionellt område VII 

 

Lions Club Jakarta Orchid Garden | indonesiska | “ASIP (Air Susu Ibu Perah)” 

Projektöversikt: Samlade in modersmjölk från ammande mödrar och distribuerade den till ett barnhem 

för att ge mjölk till spädbarn i behov av bättre näring samt mödrar som inte kan producera/producerar 

för lite bröstmjölk 

Global fråga: Humanitära insatser 

Människor som har fått hjälp: 2000 

Antal arbetstimmar: 1000 

Antal frivilliga: 200 

 

Cromwell Lions Club | Nya Zeeland | “Tongan Container Appeal” 

Projektöversikt: Hjälpte till att fylla en 6 meter lång container med mat och förnödenheter och skickade 

den till ön Tonga, som påverkats av ett vulkanutbrott och en tsunami som begränsade tillgången till 

fastlandets förnödenheter 

Global fråga: Hunger/Miljö/Katastrofhjälp/Humanitära insatser 

Människor som har fått hjälp: 140 

Antal arbetstimmar: 300 

Antal frivilliga: 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utmärkelsen Vänlighet har betydelse 

Konstitutionellt område VIII 

 

Lagos Knights of the Blind Cyber Lions Club | Nigeria | “Cultural and Community Outreach for 

Ilaje Youth” 

Projektöversikt: Skapade ungdomsevenemang fokuserade på positiva alternativ till droger och gängvåld 

genom sport- och utbildningssamtal 

Global fråga: Ungdomar/humanitära insatser 

Människor som har fått hjälp: 150 

Antal arbetstimmar: 35 

Antal frivilliga: 7 

 

Alexandria Sporting Lions Club | Egypten | “Donating a clinical pharmacy” 

Projektöversikt: Skapade en klinik som behandlar cancersjuka barn utan kostnad samtidigt som barnen 

får en trygg plats för sina nödvändiga cellgiftsbehandlingar 

Global fråga: Barncancer 

Människor som har fått hjälp: 150 

Antal arbetstimmar: 150 

Antal frivilliga: 15 

 


