Fundação de Lions Clubs International comemora 30 anos de serviço, salvando a visão por
meio do programa SightFirst
A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) está comemorando 30 anos de trabalho,
melhorando a saúde da visão e aumentando os serviços de exames por meio do programa de
financiamento de subsídios do SightFirst.
Estabelecido em 1990, o programa SightFirst visa fortalecer os sistemas de cuidados
oftalmológicos em comunidades carentes, para que combatam a cegueira e a perda da visão,
oferecendo atendimento aos cegos ou portadores de deficiências visuais. Os Leões, em
cooperação com provedores de saúde e organizações parceiras, impactaram a visão de mais de
488 milhões de pessoas em todo o mundo por meio do SightFirst, auxiliando na prestação de
serviços oftalmológicos, treinando profissionais de saúde ocular, atualizando a infraestrutura do
sistema de tratamento oftalmológico existente e melhorando o acesso à saúde, educação e
reabilitação ocular.
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Foram aprovados mais de US$ 370 milhões de dólares em subsídios do SightFirst para
mais de 1.330 projetos em 112 países.
Foram realizadas mais de 9 milhões de cirurgias de catarata.
Foram treinados mais de 2 milhões de profissionais de atendimento oftalmológico e
agentes da saúde comunitária.
Mais de 1.350 centros oftalmológicos foram construídos, expandidos ou equipados.
Foram distribuídas mais de 185 milhões de doses de remédios e realizadas quase 950.000
cirurgias para controlar o tracoma, uma infecção ocular dolorosa encontrada em
comunidades que não têm acesso a água potável e que pode resultar em cegueira
irreversível se não for tratada.
Foram distribuídas mais de 325 milhões de doses de medicamentos para interromper a
progressão da oncocercose, uma infecção parasitária transmitida por picadas de moscas
pretas infectadas.

Fortalecidos por meio do trabalho com parceiros estratégicos do SightFirst de renome mundial, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) e The Carter Center, bem como com os parceiros de
visão da LCIF, Olimpíadas Especiais e Johnson & Johnson Vision, a LCIF, Lions e SightFirst
oferecem serviços de prevenção, terapia e reabilitação ocular a milhões de pessoas em todo o
mundo.
“Os Leões de todos os lugares se orgulham do imenso impacto que causamos na visão em todo o
mundo”, disse a Presidente do Conselho de Curadores de LCIF, Gudrun Yngvadottir. “Com os
fundos do SightFirst de LCIF, atendemos à convocação feita por Helen Keller em 1925 para
sermos os paladinos dos cegos. Fizemos muito nos primeiros 30 anos do SightFirst. Com os
fundos em andamento, continuaremos o legado do SightFirst e criaremos mais mudanças
históricas em prol da visão”, disse ela.

Embora o impacto do trabalho dos Leões na visão tenha sido tremendo, em parte devido ao apoio
de LCIF por meio de programas de subsídios como o SightFirst, a OMS reporta que globalmente
pelo menos 2,2 bilhões de pessoas têm deficiência visual ou cegueira.
“Os esforços de LCIF e dos Leões em termos de visão, especialmente durante os últimos 30 anos
por meio do programa SightFirst da Fundação, transformam vidas em todo o mundo”, disse
Yngvadottir. “Somos gratos por LCIF continuar a apoiar os serviços Leonísticos, e incentivo os
Leões e outros a continuarem ou a começarem a apoiar LCIF e o SightFirst para que possamos
seguir atendendo a essa necessidade importante”.
Para obter mais informações sobre o programa SightFirst de LCIF, visite
lionsclubs.org/SaveVision.
Informações sobre a Fundação de Lions Clubs International (LCIF):
A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) é a entidade beneficente 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. LCIF se orgulha do seu histórico exemplar de classificações feito por Charity
Navigator, o avaliador de entidades beneficentes mais consultado dos EUA.

