Lions Clubs Internationalin säätiö juhlii 30 vuotta jatkunutta näkökyvyn pelastamista
SightFirstin kautta
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) juhlii 30 vuotta jatkunutta työtä näkökyvyn
parantamiseksi ja seulontapalvelujen lisäämiseksi SightFirst-apurahaohjelman kautta.
Vuonna 1990 perustetun SightFirst-ohjelman avulla vahvistetaan näköhuoltoa huonoosaisimmissa yhteisöissä, mahdollistaen sokeutumisen ja näkökyvyn heikkenemisen vastaisen
työn, sekä näkövammaisten tukemisen. Lionit ovat yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten
ja yhteistyöjärjestöjen kanssa vaikuttaneet yli 488 miljoonan ihmisen näkökykyyn
maailmanlaajuisesti SightFirstin kautta. Tämä on saavutettu auttamalla silmähoitopalvelujen
tarjoamisessa, kouluttamalla alan ammattilaisia, päivittämällä nykyistä näköhuollon
infrastruktuuria ja parantamalla näköön liittyvän koulutuksen ja kuntoutuksen saatavuutta.
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SightFirst-apurahoina on myönnetty yli 370 miljoonaa dollaria yli 1330 projektiin 112
maassa.
Yli 9 miljoonaa kaihileikkausta.
Koulutettu yli kaksi miljoonaa näköhuollon ammattilaista.
Yli 1350 näköhuollon keskusta rakennettu, laajennettu tai varustettu.
Yli 185 miljoonaa lääkeannosta on jaettu ja lähes 950 000 leikkausta on tehty trakooman,
tuskallisen silmäinfektion, torjumiseksi yhteisöissä, joissa ei ole puhdasta vettä ja joka
voi johtaa parantumattomaan sokeuteen, jos sitä ei hoideta.
Yli 325 miljoonaa lääkeannosta on jaettu jokisokeuden etenemisen pysäyttämiseksi, joka
on kärpästen pureman aiheuttama tartunta.

Toimintaa on vahvistettu tekemällä työtä maailmankuulujen SightFirst-strategisten
kumppaneiden, Maailman terveysjärjestön (WHO) ja The Carter Centerin, sekä LCIF:n
näkökykyyn liittyvien yhteistyökumppaneiden Special Olympics ja Johnson & Johnson Vision säätiön kanssa. Tätä kautta LCIF, lionit ja SightFirst ovat pystyneet toteuttamaan
ennaltaehkäiseviä, terapeuttisia ja kuntouttavia näkökykyyn liittyviä palveluja miljoonille
ihmisille maailmanlaajuisesti.
”Lionit kaikkialla ovat ylpeitä aikaansaamastaan valtavasta vaikutuksesta näkökyvyn
pelastamiseksi maailmassa,” sanoi LCIF:n puheenjohtaja Gudrun Yngvadottir. “LCIF:n
SightFirst apurahoilla olemme noudattaneet Helen Kelleriltä vuonna 1925 saamaamme kutsua
toimia sokeiden ritareina. Olemme saavuttaneet hyvin paljon SightFirstin ensimmäisen 30
vuoden aikana. Yhä jatkuvalla rahoituksella voimme jatkaa SightFirstin perinnettä ja tehdä
historiaa näkökyvyn pelastamiseksi,” hän sanoi.
Vaikka lionien näkökykyyn liittyvän työn vaikutus on ollut valtava, osittain LCIF:n SightFirstohjelman antaman tuen ansiosta, WHO raportoi, että maailmanlaajuisesti vähintään 2,2
miljardilla ihmisellä on näkövamma tai he ovat sokeita.

”LCIF:n ja lionien työ näkökyvyn tukemiseksi, erityisesti viimeisten 30 vuoden aikana
säätiömme SightFirst -ohjelman kautta muuttavat ihmisten elämää päivittäin,” sanoi Yngvadottir.
”Olemme kiitollisia siitä, että LCIF jatkaa lionien palvelun tukemista ja rohkaisenkin kaikkia
lioneita ja muitakin ihmisiä tukemaan LCIF:ää ja SightFirstiä, jotta se voi jatkaa työtään
tarpeiden yhä kasvaessa.”
Lisätietoja LCIF:n SightFirst-ohjelmasta löytyy osoitteesta lionsclubs.org/SaveVision.
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF):
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) on Lions Clubs Internationalin virallinen
hyväntekeväisyysjärjestö. Vuonna 1968 perustettu LCIF tarjoaa apurahoja lionien palvelun
tukemiseksi, vahvistamalla heidän palveluaan ja vastaamalla paikkakuntien tarpeisiin sekä
paikallisesti että maailmanlaajuisesti. LCIF on ylpeä sen erinomaisesta luokitushistoriastaan
Charity Navigatorissa, joka on Yhdysvaltojen tärkein hyväntekeväisyysjärjestöjä luokitteleva
järjestö.

