Nossa história
1917 O começo // Melvin Jones, empresário de Chicago, fez uma pergunta simples que mudaria
o mundo – E se as pessoas se comprometessem em melhorar as suas comunidades? Mais de um
século depois, Lions Clubs International é a maior organização de clubes de serviço do mundo, com
mais de 1,4 milhão de associados em 48.000 clubes agindo pelo mesmo ideal: quando os Leões se unem
pelo bem da humanidade, não há nada que não consigam realizar.
1920 Expansão Internacional // Após somente três anos da nossa fundação, tornamo-nos internacionais com o
estabelecimento do primeiro clube no Canadá. Depois foi a vez do México, em 1927. Nas décadas de 50 e 60, a expansão
internacional intensificou-se com novos clubes na Europa, Ásia e África.
1925 Salvando a visão // Helen Keller discursou na Convenção Internacional de Lions Clubes em Cedar Point, no estado
de Ohio, EUA, e desafiou os Leões a se tornarem "paladinos dos cegos". Desde então, temos trabalhado incansavelmente
para ajudar os cegos e portadores de deficiências visuais.
1945 Nações Unidas // Fomos uma das primeiras organizações não-governamentais convidadas para colaborar na
elaboração da Carta Constitutiva das Nações Unidas. Realizamos um Dia do Lions junto à Organização das Nações Unidas
para continuar nossa parceria e identificar soluções globais para os desafios que a humanidade enfrenta.
1957 Organização de programas juvenis // Criamos o Programa Leo para oferecer à juventude do mundo inteiro uma
oportunidade para servir e liderar com os Leões. Há cerca de 180.000 Leos e 7.200 Leo clubes em mais de 140 países em
todo o mundo.
1968 A Nossa Fundação // A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) auxilia os Leões em projetos humanitários
globais ou de grandes proporções. Por meio da nossa Fundação global, os Leões receberam mais de US$ 1 bilhão em
subsídios para ajudar a atender às necessidades da comunidade em que vivem assim como às demais comunidades pelo
mundo.
1990 Lançamento do SightFirst // Por meio da LCIF, os Leões estão recuperando a visão das pessoas e prevenindo a
cegueira em âmbito mundial com o programa SightFirst. Lançado em 1990, os Leões angariaram mais de US$ 351 milhões
para essa iniciativa que visa as principais causas relacionadas à cegueira.
2017 Comemoração do nosso centenário // Os Leões comemoram um século de serviços ao atender mais de 250
milhões de pessoas em todo o mundo por meio de um especial Desafio de Serviços do Centenário.
2018 União em prol das causas globais // Os Leões de todo o mundo se unem em prol das cinco causas globais de
visão, fome, meio ambiente, câncer infantil e nosso novo enfoque global, o diabetes. LCIF lança a Campanha 100: LCIF
Impulsionando o Serviço para angariar US$ 300 milhões e aumentar o impacto dos serviços dos Leões em todo o mundo.
2020 Resposta à COVID-19 // Os Leões encontram maneiras inovadoras de servir com segurança suas comunidades
durante esta crise global de saúde. Nossa Fundação global, a LCIF, doou milhões de dólares em fundos de subsídios de
emergência, fornecendo suprimentos e equipamentos críticos para hospitais, clínicas médicas e sistemas de gerenciamento
de emergências, incluindo profissionais de saúde da linha de frente e socorristas.
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Nosso serviço
Somos uma força global do bem.
O Lions Clubs International é a maior organização de clubes de serviços do mundo, com mais de 1,4 milhão de associados em 48.000
clubes servindo 200 países e regiões geográficas do mundo inteiro.
Desde nossa fundação em 1917, temos provado que onde há uma
necessidade, há um Leão.

A bondade importa para os Leões.
Nosso lema é “Nós Servimos” e os Leões o colocam em ação todos os dias. Somos homens e mulheres
interessados que se reúnem para ser a diferença em nossas comunidades. Acreditamos que podemos fazer
muito mais juntos do que podemos sozinhos.

Os Leões servem causas globais.
Os Leões de todo o mundo estão se unindo em torno das cinco causas globais de visão, fome, meio ambiente,
câncer infantil e nosso novo enfoque global, o diabetes. Nós estabelecemos uma meta de servir 200 milhões de
pessoas por ano por meio dessas causas e outras iniciativas humanitárias.

Os Leões impulsionam os jovens.
Acreditamos que os jovens são os líderes de amanhã. E de hoje. Nossos Leo clubes oferecem aos jovens
oportunidades de serem voluntários e líderes de serviço, desenvolvendo novas habilidades e uma paixão pelo
serviço ao longo da vida. Aproximadamente 180.000 Leos em 7.200 clubes atendem mais de 140 países em
todo o mundo.
Também fornecemos serviços locais valiosos para os jovens, como orientação, programas de saúde e bolsas
de estudo. Internacionalmente, capacitamos os jovens por meio de nosso Concurso do Cartaz sobre a Paz,
acampamentos e intercâmbios juvenis e o programa Lions-Quest, que ajudou a proporcionar habilidades
positivas para a vida de mais de 16 milhões de estudantes.

Nossa Fundação impulsiona o serviço dos Leões.
Também ajudamos nossos vizinhos globais por meio do apoio da nossa Fundação, a Fundação de Lions Clubs
International (LCIF). LCIF concedeu mais de US$ 1,1 bilhão em subsídios para apoiar os projetos humanitários
dos Leões. Em 2020, a LCIF doou milhões de dólares em fundos de subsídios de emergência durante a
pandemia de coronavírus (COVID-19), fornecendo suprimentos e equipamentos críticos para hospitais, clínicas
médicas e sistemas de gerenciamento de emergências, incluindo profissionais de saúde da linha de frente e
socorristas.

Os Leões estão fazendo uma enorme diferença.
Todos os dias, de todas as maneiras, os Leões estão investindo seu tempo, talentos e recursos nas comunidades
em que vivemos, trabalhamos e servimos. Acreditamos que não há desafio que não possa ser superado quando
nos unimos de verdade.
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