
50% 

2,2 bilhões
de pessoas sofrem de 
deficiências  na visão ou 
cegueira1

Um Mundo Carente

Um terço dos jovens           
adolescentes de todo o mundo vi-
venciaram recentemente  bullying2

1 em 
cada 11
pessoas tem 
 diabetes3

300.000 crianças
com idade entre 0 e 19 
anos são diagnosticadas 
 com câncer a cada ano4

Cerca de                               
1 em cada 9 pessoas 
não dispõe de comida sufi-
ciente para  ficar saudável e 
ativa5

Todos os dias,           
morrem 300  pessoas 
em decorrência do 
 sarampo6

As catástrofes relacionadas 
ao clima  cresceram  mais de          
nos últimos 40 anos7

Até 2025, 2 em cada 3  pessoas 
podem enfrentar  falta de água8

OS LEÕES E LCIF REAGEM

Se vivencia devastações em toda parte, todos os dias. Enquanto muitos   
alegam que as necessidades do mundo são grandes demais para serem 
superadas, mais de  1,4 milhão de Leões dizem em todo o mundo: 
“Nós servimos”. Com verba e know-how da Fundação de Lions Clubs 
International (LCIF),  os Leões levam esperança e causam impactos 
positivos.

Atualmente, os Leões e LCIF - a única fundação que impulsiona  o 
serviço Leonístico em escala global - continuam compartilhando o 
 compromisso que têm com o mundo carente através da Campanha 100: 
 LCIF Impulsionando o Serviço. A campanha de capital abrangente de 
LCIF  assegura que os Leões possam aumentar o impacto do serviço que 
prestam,  combater o diabetes e fazer progressos importantes nas áreas 
expandidas das causas globais. Vire a página para saber mais. 



Expandem-se  para causas        
globais adicionais

LCIF está ajudando os Leões a identificar áreas de 
muita  necessidade e oportunidade dentre as áreas 
das causas da fome, câncer  infantil e meio ambiente; 
 realizar projetos-piloto para desenvolver competências, 
 e desenvolver programas sustentáveis de longo prazo 
em âmbito local  e global.

CÂNCER INFANTIL
Estamos fortalecendo serviços médicos e sociais para 
ajudar a aumentar a expectativa de vida geral de crianças 
que vivem com câncer e melhorar a qualidade de vida dos 
menores e das suas famílias.

FOME
Estamos trabalhando por um mundo onde ninguém  tenha 
fome crônica, expandindo os recursos e a infraestrutura 
necessária para resolver a escassez de alimentos em todo 
o mundo.

MEIO AMBIENTE
Estamos protegendo a saúde ambiental das comunidades, 
gerando globalmente um impacto ecológico positivo de 
longo prazo.

Aumentam o impacto dos 
serviços

LCIF apoia o compromisso que os                  
Leões assumem com suas  comunidades, 
gerando um impacto maior nas  áreas da visão,                   
juventude, socorro após catástrofes e  trabalho               
humanitário.

VISÃO
Estamos liderando esta incumbência de livrar o 
mundo  da cegueira infecciosa, reduzir a cegueira 
evitável e deficiência visual e melhorar a qualidade 
de vida como um todo, oferecendo serviços para 
 cegos ou deficientes visuais.

JUVENTUDE
Estamos atendendo à juventude, aumentando o 
acesso ao ensino de qualidade, serviços essen-
ciais para a saúde, oportunidades sociais e recre-
ativas inclusivas e programas de desenvolvimento 
positivo.

SOCORRO APÓS CATÁSTROFES
Estamos profundamente envolvidos nos esfor-
ços de socorro após catástrofes, de forma que 
as pessoas estejam preparadas quando e onde 
ocorrerem catástrofes naturais.

TRABALHO HUMANITÁRIO
Estamos patrocinando e oferecendo programas 
que atendam às necessidades distintas de popu-
lações em risco e vulneráveis, desproporcional-
mente impactadas por fatores sociais e econômi-
cos  e que requeiram serviços especiais.

Combatem o Diabetes

LCIF está ajudando os Leões a reduzir a prevalência  do 
diabetes e melhorar a qualidade de vida  daqueles que 
foram diagnosticados.

DIABETES
Estamos desempenhando um papel importante na respos-
ta  à epidemia global do diabetes. Visando as comunida-
des onde os Leões vivem e servem,  estamos apoiando a 
prevenção do diabetes por meio de iniciativas abrangentes 
e multifacetadas para a saúde.
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LCI e LCIF proporcionam igualdade de oportunidades

C011_CA4_PO_A4 1/20

O NOSSO CHAMADO À AÇÃO
Ao longo dos últimos 100 anos, os Leões unidos no servir 
transformaram a vida de muitas pessoas. Desde 1968, eles o fazem 
com recursos e financiamento de subsídios da Fundação de Lions 
Clubs International. 

Visite lionsclubs.org/campaign100 para saber mais. 

DEMONSTRE O SEU APOIO

lionsclubs.org/donate 


