
Sociala kontakter 
leder till mindre oro 
och depression1

lcif.org

SOL, SKOJ, LÄRANDE OCH LEDARSKAP    

”Barn borde inte ha några 
bekymmer. De borde kunna 
tillbringa tid utanför skolan 
bara med att ha roligt.” 

Dessa ord kommer från 
en Leo som tillsammans 
med Lions och andra Leos 

använde ett Leo serviceanslag på USD 5 000 från Lions 
Clubs International Foundation (LCIF) för att bygga 
vidare på en 22-årig tradition. Tack vare anslaget från 
LCIF och de donationer som hade samlats in lokalt 
genomförde Leos och Lions ett läger att minnas för nära 
80 barn i Portugal. 

”Atividade das Crianças 
[Aktivitet för barn] har 
genomförts i decennier, 
men detta år var det 
ännu bättre än vanligt, 
eftersom anslaget 
gjorde att vi kunde ta 
emot fler barn”, säger en annan Leo som hjälpte till  
att planera och genomföra helgen vid namn Odisseia  
no Espaço [Rymdäventyr] och den inkluderade lekar, 
dans, konst, lektioner om att plantera träd och  
hjärt-lungräddning samt att bygga vänskapsband.  
”En del lägerdeltagare hade särskilda behov eller hade 
haft traumatiska upplevelser. Andra kom från familjer 
med låg inkomst och hade inte råd med lägret. Det var 
underbart att kunna hjälpa dem och samtidigt stärka 
mina ledaregenskaper. Jag är så tacksam att Lions och 
LCIF gav mig denna möjlighet.”

”LCIF-anslaget 
gjorde att vi 
kunde ta emot 
fler barn.”

KO IV

Humanitära  
insatser



LCIF är den anslagsbeviljande delen av organisationen som stärker Lions hjälpinsatser i samhällen runtom i världen. Majoriteten av alla donationer 
till LCIF kommer från Lions medlemmar. 100 % av alla donationer går till att stödja medlemmarnas hjälpinsatser genom anslag och program. 

Humanitära insatser är bara ett av de områden som får stöd av LCIF och Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. Med finansiellt stöd från Lions 
medlemmar och klubbar runtom i världen stärker Kampanj 100 Lions hjälpinsatser inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp, diabetes, 
barncancer, hungersnöd och miljön. 

STÖD DINA HJÄLPINSATSER 
GENOM ATT STÖDJA DIN 
STIFTELSE 

lionsclubs.org/sv/donate
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DETTA ÄR I EUROPA. GLOBALT SER BILDEN UT SÅ HÄR:

6 miljoner 
människor insjuknar   
i mässling varje år8

Utsatta grupper utmanas

Samtidigt som många människor undgår att leva ett liv som begränsas av sjukdom, 
funktionsnedsättning eller utsatthet på grund av ålder, kön eller ekonomisk situation finns  
det många i denna del av världen som gör det och därmed ofta behöver humanitär hjälp. 

5,1 miljoner 
barn i Europa och Centralasien har 
någon form av funktionsnedsättning2

Mässling ökar i Europa 

43 miljoner   
människor i Europa har varannan 
dag inte råd med en måltid av 
god kvalitet3

Fall   Antal avlidna

5 273         

25 869   

83 540   

2016

2017

2018

13

42

744

15 %  
av världens befolkning har 
en funktionsnedsättning5

~1 av 3  
barn i världen  
lever i fattigdom6 chans till ökad 

livslängd7

= 50 %

Många sociala 
kontakter

lcif.org/sv/humanitarian
Det finns även anslag till hungersnöd,  

diabetes och barncancer.

LCIF OCH LIONS

Finansierar 
hjälpinsatser, 
levererar lösningar
LCIF har sedan 1968 finansierat Lions 
hjälpinsatser runtom i världen. Vi fortsätter 
ge vårt stöd, vilket hjälper Lions att fördjupa 
sitt engagemang i lokala samhällen.

KÄLLA/NOTERING: 1,7Stanford Medicine; 2,6UNICEF; 3The Borgen Project; 4World Health Organization; 5The World Bank Group; 
8Measles & Rubella Initiative. Anslagsbelopp kan ändras.

USD 10 000 -  
USD 100 000

UPP TILL USD 1 500
DISTRIKT

UPP TILL USD 5 000
MULTIPEL-                 
DISTRIKT

ANSLAGSBELOPP 
VARIERAR  

MATCHANDE ANSLAG                   
finansierar byggnation  

och utrustning 

LEO  
SERVICEANSLAG                      

finansierar Leo-projekt 

ANSLAG TILL DISTRIKT  
OCH KLUBBAR SOM  

PÅVERKAR SAMHÄLLET                   
ansök för projekt i  

distrikt och klubbar


