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FÖR OMEDELBAR PUBLICERING  

 

Lions Clubs International och Lions Clubs International Foundation hedrar  

Special Olympics ordförande Dr. Timothy Shriver  

 

(Oak Brook, IL, 21 december 2020) – Lions Clubs International (LCI) och Lions Clubs 

International Foundation (LCIF) hedrade nyligen Special Olympics ordförande och lionmedlem, 

Timothy P. Shriver, för hans år som lionmedlem och generösa stöd till LCIF.  

Under en speciell ceremoni med LCI:s första vice president Douglas X. Alexander 

överlämnades LCIF-utmärkelsen, Melvin Jones Fellowship (MJF), till Dr. Shriver som tack för 

hans insatser inom Lions och hans fortsatta stöd till program som har skapats genom det långa 

samarbetet mellan Special Olympics och LCIF. 

MJF-programmet etablerades 1973 för att hedra LCI:s grundare, Melvin Jones. MJF-

programmet anses vara stiftelsens grundpelare och hedrar donatorer som på ett generöst sätt visar 

sitt engagemang i Lions humanitära arbete genom finansiellt stöd till LCIF, eller personer som 

hedras genom donationer från andra. Utmärkelsen är bevis på ett enastående bidrag till 

mänskligheten och hedrar arvet av organisationens grundare. 

VP Alexander tackade även Dr. Shriver för hans stöd av ”Mission: Inclusion” som är ett 

samarbete mellan LCIF och Special Olympics. Samarbetet tillhandahåller tjänster inom synvård, 

hälsa, inkluderande idrotter, ledarutveckling och ungdomsaktiviteter, för att skapa fler 

inkluderande samhällen runt om i världen.  

Sedan 2001 har Special Olympics och LCIF också samarbetat för att förbättra synvård för 

idrottare inom Special Olympics, genom programmet Opening Eyes. Vid Opening Eyes-

evenemang erhåller idrottarna gratis synundersökningar, glasögon och skyddsglasögon samt 

remisser för uppföljande vård.  
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Utöver denna MJF-utmärkelse har Dr. Shriver, som har varit medlem i Lions sedan 2001, 

mottagit Lions humanitära utmärkelse vilken är organisationen högsta hedersbetygelse och delas 

ut till individer eller organisationer som har gjort utmärkta humanitära insatser. Tidigare 

mottagare av den humanitära utmärkelsen är till exempel Moder Teresa, USA:s tidigare 

president Jimmy Carter och Nobelpristagaren Dr. Denis Mukwege. 

 

 

Om Lions Clubs International 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Dess 1,4 miljoner 

medlemmar i mer än 48 000 klubbar hjälper i 200 länder och geografiska områden runtom i 

världen. Sedan 1917 har Lions stärkt lokala samhällen genom praktiska hjälpinsatser och 

humanitära projekt och vi kan utöka påverkan av våra hjälpinsatser genom det generösa stödet 

från vår stiftelse, Lions Clubs International Foundation. Vi fokuserar på att stödja frågor såsom 

syn, ungdomar, diabetes, miljön, barncancer, hungersnöd, humanitära behov och katastrofhjälp, 

för att ta itu med några av de mest angelägna utmaningarna som vår värld står inför. För mer 

information om Lions Clubs International besöker du lionsclubs.org.  

 

Om Lions Clubs International Foundation 

Lions Clubs International Foundation (LCIF) är den del av Lions Clubs International som tar 

emot donationer och beviljar anslag. Stiftelsen bildades 1968 och tillhandahåller anslag, för att 

stödja de passionerade insatserna av Lions medlemmar, vilket stärker deras hjälpinsatser samt tar 

itu med angelägna behov både lokalt och globalt. LCIF är mycket stolt över det utomordentliga 

betyg som har tilldelats av Charity Navigator, vilken är den mest anlitade organisationen i USA 

som utvärderar ideella organisationer. 
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