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Mais de 820 milhões
de pessoas não
têm o suficiente
para comer1
ALIMENTANDO BARRIGAS E CÉREBROS
Para aqueles que têm a
sorte de ter acesso imediato
a alimentos abundantes e a
uma cozinha bem equipada
para preparar alimentos
que sustentam a vida, pode
ser difícil imaginar que nem
todos tenham. Felizmente
para as crianças da Escola Primária Khomasdal, na
Namíbia, os Leões, a mais de 12.000 km de distância,
reconheceram uma necessidade e interviram para
prestar socorro.

Com a generosidade
de LCIF e dos Leões,
as crianças agora
podem se concentrar
no aprendizado.

Fome
lcif.org

Com um subsídio
de mais de
US$ 25.000 da
Fundação de Lions
Clubs International
(LCIF), equiparando
às suas próprias
contribuições, os
Leões da Alemanha
facilitaram a construção e o equipamento de uma
cozinha fechada e higiênica e uma despensa na escola,
principalmente frequentada por crianças de famílias com
problemas econômicos. Também foi construída uma área
para refeições ao ar livre, onde os estudantes visitam os
amigos enquanto recarregam o cérebro através de um
almoço nutritivo.

“A cozinha da escola era inadequada e anti-higiênica”,
disse um Leão Alemão. “A bondade dos Leões não
conhece fronteiras. Quando soubemos que as crianças na
Namíbia não estavam recebendo alimentação adequada
devido à extrema pobreza, buscamos financiamento
da nossa fundação. O serviço assume várias formas.
Os leões do meu país ficaram felizes em ajudar de longe
e criar um ambiente mais saudável para as crianças
da Namíbia. ”

Um continente em crise
Assim como ocorre com algumas crianças na Escola Primária Khomasdal da Namíbia, a escassez de alimentos e outros fatores
que contribuem para a desnutrição são evidentes nas escolas, mesas de jantar e centros de alimentação em toda a Europa.

Das crianças do leste Europeu com 5 anos ou menos,

8%

22% têm atrofia, perda de peso ou sobrepeso3

da população europeia com insegurança alimentar grave ou moderada2

% Obesidade infantil % Insegurança alimentar
Irlanda 14 7,5

Cerca de 1,3 milhão

UK 16 11

de residentes do Reino Unido com
mais de 65 anos sofrem ou estão
em risco de desnutrição4

Bélgica 12

45

ISSO ACONTECE NA EUROPA. GLOBALMENTE, A FOME É ASSIM:

1 em cada 9

Pelo menos

pessoas está com fome crônica6

50% das crianças

As chances de insegurança alimentar
são cerca de 10% maiores para as
mulheres7

falta de nutrientes essenciais8

menores de 5 anos têm fome
oculta

2 bilhões

de pessoas não têm acesso regular a
alimentos nutritivos e suficientes9
25% das crianças têm atrofia devido à falta de
alimentos nutritivos10

lcif.org/hunger

LCIF E OS LEÕES

Bancando serviços e proporcionando soluções
A fome está aumentando constantemente. LCIF, financiando o trabalho humanitário global dos Leões desde 1968, existe e faz
parte da solução.

SUBSÍDIOS DA
FOME

apoiam programas
de alimentação escolar,
bancos de alimentos,
centros de alimentação etc.

US$ 10.000 US$ 100.000

SUBSÍDIOS
EQUIPARADOS

financiam custos
de equipamentos e
construção

US$ 10.000 US$ 100.000

SUBSÍDIOS PARA
O IMPACTO DE DISTRITOS
E CLUBES JUNTO
À COMUNIDADE

aplicáveis a projetos locais de
distritos e clubes

O VALOR DOS
SUBSÍDIOS
VARIA

SUBSÍDIOS
PARA
O SERVIÇO LEO

financiam projetos
liderados por Leos

ATÉ US$ 1.500
DISTRITOS

ATÉ US$ 5.000
DISTRITOS
MÚLTIPLOS

FONTES/OBS.: 1,2Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas; 3,8,10UNICEF; 4,5foodfoundation.org; 6Organização Mundial de
Saúde; 7WhyHunger; 9Nações Unidas; limites de subsídios sujeitos a alterações

LCIF é a entidade concessora de subsídios que capacita os Leões a gerar um impacto maior nas suas comunidades e em todo o mundo. A
grande maioria dos fundos que LCIF recebe vêm dos Leões; cem por cento de cada doação apoia o serviço Leonístico por meio de subsídios e
programas de LCIF.
A fome é apenas uma das áreas das causas apoiadas por LCIF e pela Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço. Com o apoio financeiro
dos Leões e clubes de todo o mundo, a Campanha 100 está capacitando os Leões a aumentar o impacto dos serviços na visão, juventude,
socorro após catástrofes e trabalho humanitário, combater a epidemia global do diabetes e fazer progressos importantes em áreas de mais
causas, como o câncer infantil, fome e meio ambiente.
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APOIE O SEU SERVIÇO,
APOIANDO A SUA FUNDAÇÃO
lionsclubs.org/donate

