
Myönteiset 
ihmissuhteet 
vähentävät  
ahdistusta ja 
masennusta1

lcif.org

AURINKOA, HAUSKANPITOA, OPPIMISTA  
JA JOHTAMISTA    

”Lasten pitäisi pystyä elämään 
ilman huolia. Heidän pitäisi 
voida viettää vapaa-aikaa 
yksinkertaisesti pitämällä 
hauskaa.” 

Nämä sanat ovat leolta, 
joka käytti lionien ja muiden 

leojen kanssa Lions Clubs Internationalin säätiön 
(LCIF) myöntämän 5000 dollarin leopalveluapurahan 
laajentamaan jo 22 vuotta jatkunutta perinnettä. LCIF:n 
myöntämä apuraha lisättiin paikallisesti kerättyihin varoihin 
ja sitä kautta leot ja lionit suunnittelivat ja järjestivät 
ikimuistoisen leirin lähes 80 lapselle Portugalissa. 

“Atividade das Crianças 
[Aktiviteetti lapsille] on 
järjestetty vuosikymmenien 
ajan, mutta tämä vuosi oli 
jopa tavallista parempi, 
koska avustus antoi meille 
mahdollisuuden ottaa 
mukaan enemmän lapsia,” 
kertoi toinen leo, joka auttoi 
viikonlopun suunnittelussa 
ja toteuttamisessa, 
teemalla Odisseia no Espaço [Space Odyssey] ja siihen 
sisältyi pelejä, tanssia, taidetta, puiden istuttamista 
ja elvytystaitojen oppimista sekä ystävyyssuhteiden 
rakentamista. ”Joillakin leiriläisillä on erityistarpeita tai 
heillä on ollut traumaattisia kokemuksia. Toiset ovat 
pienituloisista perheistä, eikä heillä ole varaa leiriin. 
On hienoa auttaa heitä ja samalla kasvattaa omia 
johtamistaitoja. Olen kiitollinen lioneille ja LCIF:lle 
tästä mahdollisuudesta.”

"LCIF-apuraha 
antoi meille 
mahdollisuuden 
ottaa mukaan 
enemmän 
lapsia."

VP IV

Humanitaarinen
apu



LCIF on apurahoja myöntävä säätiö, joka tukee lioneita, kun he vaikuttavat entistä enemmän paikkakunnillaan ja eri puolilla maailmaa. Suurin 
osa LCIF:n rahoituksesta tulee lioneilta; sata prosenttia jokaisesta lahjoituksesta tukee lionien palvelua LCIF-apurahojen ja ohjelmien kautta. 

Humanitaarinen apu on vain yksi kohde, jota LCIF ja Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa tukevat. Maailman lionien ja klubien taloudellisen tuen 
avulla Kampanja 100 voimaannuttaa lionit lisäämään heidän palvelutyötään seuraavilla alueilla: näkökyky, nuoriso, hätäapu ja humanitaariset 
avustustehtävät; jatkamaan taistelua maailmanlaajuista epidemiaa diabetesta vastaan sekä edistymään lapsuusiän syövän, nälän helpottamisen 
ja ympäristön tukemisen alueilla. 

TUKEKAA OMAA 
PALVELUANNE TUKEMALLA 
TEIDÄN SÄÄTIÖTÄNNE 

lionsclubs.org/donate
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NÄMÄ LUVUT KOSKEVAT EUROOPPAA. MAAILMANLAAJUISESTI TILANNE NÄYTTÄÄ TÄLTÄ:

6M 
Ihmistä sairastuu   
tuhkarokkoon 
joka vuosi8

Heikossa asemassa olevat kohtaavat haasteita

Vaikka monet ihmiset eivät joudu kohtaamaan haasteita liittyen tauteihin; vammoihin; tai iän, 
sukupuolen, taloudellisen tai perhetaustan tuoman haavoittuvuuden takia, monet täällä päin  

maailmaa joutuvat kohtaamaan näitä haasteita ja he tarvitsevat humanitaarisia palveluja. 

5.1M 
lapsella Euroopassa ja Keski-Aasiassa 
on jonkinlainen vamma2

Tuhkarokko leviää 
Euroopassa 

43M   
ihmistä Euroopassa jää 
ilman ravitsevaa ateriaa 
joka toinen päivä3

Tapausta Kuolleiden lukumäärä

5 273         

25 869   
83 540   

2016

2017

2018

13

42

744

15%  
maailman väestöstä 
kokee vammaisuutta 
jossain muodossa5

Yksi kolmesta  
lapsesta elää  
köyhyydessä  
maailmanlaajuisesti6

lisääntynyt mahdollisuus  
pitkäikäisyyteen7

= 50%
Korkea sosiaalinen yhteys

lcif.org/humanitarian
Apurahoja on myös saatavana seuraaviin: Nälän 

helpottaminen, Diabetes, Lapsuusiän syöpä.

LCIF JA LIONIT

Rahoitamme palvelua, 
toteutamme ratkaisuja
Vuodesta 1968 LCIF on rahoittanut lionien 
palvelua ympäri maailmaa. Jatkamme tuen 
antamista ja autamme lioneita syventämään 
heidän sitoutumistaan palvelun antamiselle.

LÄHTEET/HUOMAA: 1,7Stanford Medicine; 2,6UNICEF; 3The Borgen Project; 4World Health Organization; 5The World Bank Group; 8Measles & Rubella Initiative; 
grant limits subject to change

US$10 000 -  
US$100 000

ENINTÄÄN US$1 500
PIIRIT

ENINTÄÄN US$5 000
MONINKERTAISPIIRIT

APURAHAN SUURUUS 
VAIHTELEE  

VASTAAVAN  
SUMMAN APURAHOILLA                   

rahoitetaan rakennus-  
ja laitekustannuksia 

LEO-                                          
PALVELU-APURAHAT

rahoittavat leojen  
johtamia projekteja 

APURAHAT  
PIIRIN JA KLUBIN TYÖN  

TUKEMISEKSI 
PAIKKAKUNNALLA                   

auttavat piirien ja klubien  
projekteissa


