
50% 

2,2 miljardia
ihmistä kärsii näkökyvyn 
 huononemisesta tai 
sokeudesta1

Maailma tarvitsee apua

Kolmasosa nuorista           
teini-ikäisistä maailmanlaajuisesti 
 on kokenut kiusaamista2

Yhdellä      
yhdestätoista
ihmisestä on             
diabetes3

300 000 lasta 
(0-19-vuotiaita) saa 
 syöpädiagnoosin joka 
vuosi4

Noin yksi yhdeksästä 
ihmisestä kärsii ruuan      
puutteesta,  joka vaikuttaa   
terveyteen ja aktiivisuuteen5

Joka päivä 300 
 ihmistä kuolee            
 tuhkarokon 
seurauksena6

Sääoloihin liittyvät 
 luonnonkatastrofit 
ovat  lisääntyneet yli 
 viimeisen 40 vuoden 
aikana7

Vuonna 2025, kaksi kolmesta       
ihmisestä saattaa kärsiä  veden puutteesta8

LIONIT JA LCIF OVAT VALMIINA

Tuhoa koetaan kaikkialla joka päivä. Monet   
sanovat, että maailman tarpeet ovat liian suuria ratkaistaviksi, mutta yli   
1,4 miljoonaa lionia maailmanlaajuisesti sanoo, “Me palvelemme.” Lions 
Clubs Internationalin säätiön (LCIF) antaman rahoituksen ja tuen turvin   
lionit tarjoavat toivoa ja vaikuttavat positiivisella tavalla ihmisten elämään.

Tänään lionit ja LCIF — ainoa säätiö, joka tukee  lionien antamaa palvelua 
maailmanlaajuisesti — jatkaa yhteistä  sitoutumistamme avun tarpeessa 
olevien auttamiseksi Kampanja 100:  LCIF:n Palveluvoimaa -aloitteen 
kautta.  
LCIF:n monipuolinen  pääoman keräyskampanja varmistaa, että lionit 
voivat kasvattaa heidän palveluvaikutustaan,  taistella diabetesta vastaan ja 
edistyä merkittävästi laajennettujen  maailmanlaajuisten palvelukohteiden 
tukemisessa. Sivun toisella puolella on lisätietoja. 



Palveluvaikutuksen            
kasvattaminen

LCIF tukee lionien sitoutumista heidän  omien 
paikkakuntiensa tukemisessa, vaikutuksen 
kasvattamisessa  näkökyvyn, nuorten tukemisen, 
hätäavun ja  humanitaarisen työn aloilla.

NÄKÖKYKY
Me johdamme maailmanlaajuista   yritystä taistel-
la tartuntataudeista johtuvaa sokeutta vastaan, 
vähentää ennaltaehkäistävää sokeutta ja näkövam-
moja sekä parantaa  sokeiden ja näkövammaisten 
olosuhteita.

NUORISO
Me palvelemme nuorisoa antamalla heille mahdol-
lisuuksia parempaan koulutukseen, terveydenhuol-
lon palveluihin, sosiaalisiin mahdollisuuksiin ja  
harrastuksiin sekä positiivisen kehittymisen  
ohjelmiin.

HÄTÄAPUTYÖ
Osallistumme ahkerasti hätäaputyöhön  
valmistautumalla ja vastaamalla luonnonkatastro-
feihin.

HUMANITAARINEN TYÖ
Sponsoroimme ja tuemme ohjelmia, jotka auttavat  
riskiryhmissä ja heikossa  
asemassa olevia väestönosia, joihin sosiaaliset ja 
taloudelliset tekijät vaikuttavat suhteellisesti eniten   
ja jotka tarvitsevat erityispalveluja.

Taistelu diabetesta vastaan

LCIF auttaa lioneita vähentämään  diabetesta ja paran-
tamaan sitä sairastavien  elämänlaatua.

DIABETES
Meillä on merkittävä rooli kun autamme  taistelussa 
globaalia diabetesepidemiaa vastaan. Kun keskitämme 
työmme yhteisöihin, joissa lionit asuvat ja palvelevat, 
 tuemme diabeteksen ehkäisyä monipuolisilla ja kattavilla 
terveydenhuollon aloitteilla.

Laajennamme toimintaa muihin  
 maailmanlaajuisiin kohteisiin

LCIF auttaa lioneita huomaamaan alueet, joilla 
 tarve on suurin ja mahdollisuudet tukea  lapsuusiän 
syöpään, nälän helpottamiseen ja ympäristöön liittyviä 
aloitteita;  toteuttaa pilottiohjelmia asiantuntemuksen 
kehittämiseksi  ja kehittää kestäviä ja pitkän aikavälin 
paikallisia  ja maailmanlaajuisia ohjelmia.

LAPSUUSIÄN SYÖPÄ
Vahvistamme terveydenhuoltoa ja sosiaalisia  
palveluja ja sitä kautta pidennetään maailmanlaajuisesti 
elinikää lapsille, jotka sairastavat lapsuusiän syöpää ja 
parannetaan sitä sairastavien lasten ja heidän perheidensä 
elämänlaatua.

NÄLÄN HELPOTTAMINEN
Autamme edistämään olosuhteita, jotta kenenkään  
ei tarvitse nähdä nälkää. Laajennamme resursseja ja 
infrastruktuuria ruuan puutteen vähentämiseksi eri puolilla 
maailmaa.

YMPÄRISTÖ
Suojelemme ympäristöä paikkakunnillamme, pyrkien 
vaikuttamaan pitkällä aikavälillä positiivisen ekologisen 
muutoksen aikaansaamiseksi.

LÄHTEET: 1,3,4,6World Health Organization; 2,7United Nations; 5Food Aid Foundation; 8World Wildlife Fund LCI ja LCIF noudattavat toiminnassaan yhdenvertaisuuden periaatetta.
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TOIMINTAKUTSU
Viimeisen vuosisadan ajan lionit ovat yhdessä palvellen muuttaneet 
monien ihmisten elämän. Vuodesta 1968 he ovat tehneet sitä Lions 
Clubs Internationalin säätiön tuella ja apurahoilla. 

Lisätietoja löytyy sivulta lionsclubs.org/campaign100. 

OSOITA TUKESI

lionsclubs.org/donate 


