
Leões na Turquia fornecerão ajuda humanitária por meio do financiamento de LCIF 
 
OAK BROOK, Illinois, 8 de fevereiro de 2023 - Quando um forte terremoto atingiu a Turquia e 
a Síria em 5 de fevereiro de 2023, casas desmoronaram, centenas de outros prédios desabaram, 
milhares de vidas foram perdidas, com números aumentando a cada dia, dezenas de milhares de 
pessoas ficaram desabrigadas e comunidades foram afetadas para sempre.  
 
Quando ocorrem catástrofes naturais, os Leões estão entre os primeiros a responder. A Fundação 
de Lions Clubs International (LCIF) respondeu rapidamente para capacitar seus serviços 
concedendo um Subsídio para Grandes Catástrofes de US$ 200.000 aos Leões da Turquia. Os 
fundos do subsídio permitirão que os Leões forneçam socorro imediato, de curto e longo prazo às 
vítimas de um dos maiores terremotos que atingiram a região em mais de 100 anos. 
 
"A devastação que este terremoto e os subsequentes tremores secundários trouxeram é de partir o 
coração e as pessoas afetadas por esta catástrofe precisarão de apoio para se recuperar e 
reconstruir por muitos dias, semanas, meses e até anos", disse o Presidente do Conselho de LCIF, 
Douglas X. Alexander. 
 
Com este financiamento, os Leões participarão dos esforços de limpeza e reparo imediatos e de 
curto prazo e trabalharão com organizações locais em projetos de reconstrução de longo prazo, 
preenchendo quaisquer lacunas no serviço.  
 
"Os Leões vivem e servem nas comunidades mais afetadas e estaremos lá para apoiar as pessoas 
enquanto precisarem de nós", disse Alexander. “O financiamento de LCIF nos ajudará a fazer 
uma diferença ainda maior para as pessoas que sofreram tantas perdas durante esta catástrofe 
insondável.” 
 
De acordo com o Banco de Dados Internacional de Catástrofes, as catástrofes naturais 
aumentaram quase 400% globalmente nos últimos 50 anos. Os Subsídios de LCIF para Socorro 
após Catástrofes foram criados para apoiar os esforços de socorro liderados pelos Leões durante 
vários estágios das operações de socorro. Os Leões são figuras-chave em suas comunidades e 
desempenham um papel vital neste processo. Eles são responsáveis por avaliar as necessidades 
em seu distrito para maximizar os esforços de socorro. Os subsídios de LCIF permitem que os 
voluntários Leões tenham um impacto maior em suas comunidades. 
 
Para apoiar os Leões em seus esforços para ajudar as pessoas afetadas por esses terremotos e 
catástrofes naturais que ainda estão por vir, visite lionsclubs.org/donate ou contate o seu Lions 
clube local. 
 
Sobre a Fundação de Lions Clubs International: 
A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) é o braço caritativo de Lions Clubs 
International. Estabelecida em 1968, LCIF oferece subsídios para apoiar o trabalho solidário dos 
Leões, impulsionando o serviço que fazem e atendendo às necessidades das comunidades local e 
globalmente. Desde 1968, LCIF concedeu mais de 18.000 subsídios, totalizando mais de US$ 1,2 
bilhão. Conecte-se com LCIF no Facebook ou on-line em lionsclubs.org/LCIF. Para saber como 
apoiar LCIF, visite lionsclubs.org/donate. 
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