
Lions International oferece apoio e esperança aos refugiados ucranianos  

Lions International, a maior organização de serviço humanitário do mundo, está trabalhando para 

fornecer ajuda a mais de dois milhões de homens, mulheres e crianças que fugiram das suas 

casas devido ao atual conflito na Ucrânia. Espera-se que mais refugiados deixem a Ucrânia à 

medida que o conflito continua, aumentando ainda mais a escala desta crise humanitária. Neste 

momento de grande necessidade, os Leões de todo o mundo estão se unindo por meio da 

bondade para ajudar as famílias que desesperadamente precisam. 

Para ajudar a garantir que os Leões da Ucrânia e países vizinhos estejam presentes para apoiar 

refugiados e pessoas desabrigadas, a Fundação de Lions Clubs International (LCIF) está 

concedendo subsídios que permitirão que os Leões ajudem a fornecer socorro imediato aos que 

estão lutando para atender às necessidades mais básicas.  

Mais de US$ 100.000 em subsídios já foram concedidos aos Leões que servem na Polônia, 

Hungria, Romênia, Áustria e Eslováquia para ajudar a apoiar os refugiados ucranianos que 

cruzaram suas fronteiras. Os Leões da Ucrânia também receberam subsídios da LCIF para 

atender às necessidades críticas das pessoas que permanecem no país. Os fundos serão usados 

pelos Leões para comprar remédios e equipamentos médicos, bem como outras necessidades 

básicas, como alimentos, água, roupas e outros suprimentos. Subsídios adicionais serão 

concedidos para ajudar a atender às necessidades contínuas desta crise. 

“Os Leões e Leos de todo o mundo continuam sofrendo pelas pessoas afetadas pelo conflito em 

curso na Ucrânia”, disse o presidente da LCIF, Dr. Jung-Yul Choi. “Esses subsídios da LCIF 

estão capacitando nossos associados a ajudar as famílias que fugiram das suas casas a encontrar 

segurança e proteção durante esse período imensamente desafiador.”  

Além do apoio fornecido pela fundação global de Lions International, os Lions clubes estão 

respondendo. Os Leões nas regiões afetadas estão coletando cargas de alimentos, roupas e 

produtos de saúde doados, realizando atividades de angariação de fundos e eventos de caridade, e 

transportando homens, mulheres e crianças da fronteira para áreas seguras. E os Lions clubes do 

outro lado do mundo estão angariando fundos, organizando campanhas de alimentos e 

suprimentos e mostrando seu apoio por meio da defesa e divulgação dessa causa. 

“Os eventos na Ucrânia chocaram o mundo, mas a coragem e a resiliência do povo ucraniano são 

inspiradoras”, disse o presidente de Lions International, Douglas X. Alexander. “Estamos com 

nossos Leões e nossas comunidades na Ucrânia. Os Leões servem com o coração, e o coração 

dos Leões está ardendo neste momento de tanta necessidade.” 



Para apoiar o fundo para Refugiados e Desabrigados de LCIF, visite 

lionsclubs.org/humanitarianresettlement 

Sobre Lions International 

Lions Clubs International é a maior organização de clubes de serviço do mundo. Mais de 1,4 

milhão de associados em mais de 48.000 clubes estão servindo em 200 países e áreas geográficas 

por todo o mundo. Desde 1917, os Leões tornam as comunidades locais mais fortes por meio de 

projetos humanitários e de serviços interativos, e conseguimos ampliar o impacto dos nossos 

serviços por meio do apoio generoso da nossa Fundação de Lions Clubs International. Juntos, 

nos dedicamos a apoiar a visão, o meio ambiente, o câncer infantil, a fome, o diabetes e outras 

necessidades humanitárias para ajudar a resolver alguns dos maiores desafios que a humanidade 

enfrenta. Para obter mais informações sobre Lions International, visite o site 

www.lionsclubs.org. 

http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement

