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Metade da
população mundial
estará vivendo em
áreas de escassez
de água em breve1
AJUDANDO DE LONGE
Valentina Matiku passou a
maior parte da sua infância
caminhando pela savana
quente a procura de
água - ainda que suja para que sua família
pudesse beber, cultivar
e tomar banho. O tempo
gasto para sobreviver significou tempo não gasto na
educação para ter um futuro mais promissor.

Meio
ambiente

Infelizmente, a história
de Valentina não é
única. No entanto, hoje
ela está na escola, não
mais sobrecarregada
pela busca diária por
água. Essa mudança de
vida aconteceu graças
a 18 Lions clubes da Áustria, que usaram um subsídio
Equiparado de US$ 77.000 da Fundação de Lions Clubs
International (LCIF) para ajudar os Leões da Tanzânia a
expandir o acesso à água a várias comunidades rurais
da Tanzânia, incluindo a comunidade de Valentina.

O projeto diminuiu
a escassez de
água e aumentou a
produção agrícola.

O projeto Land for Life levou três novos poços e seis
novos tanques de água para a região de Mara, equipes
de construção focadas na infraestrutura e outros
membros do projeto no treinamento de residentes para o
uso de novos equipamentos de agricultura e piscicultura.
O projeto diminuiu a escassez de água e aumentou a
produção agrícola para quase 5.000 pessoas, provando
que, às vezes, é importante servir nossos vizinhos que
moram longe.

lcif.org

Uma pré-condição para a sobrevivência
A escassez de água é generalizada na África. A Europa também enfrenta desafios hídricos, ao mesmo tempo
em que enfrenta um clima quente, problemas de poluição e outros desafios ambientais, como estes:

População com acesso a serviços básicos

Os impactos climáticos levaram
a colheitas menores, custos de
produção mais altos

- Água potável ≥ 51%
- Saneamento 34%
- Higiene 26%2

com preço, quantidade e qualidade afetados3

em alguns países europeus

Cerca de 90%
de moradores da cidade expostos a
poluentes em concentrações
superiores aos níveis de qualidade
do ar considerados prejudiciais4

ISSO ACONTECE NA EUROPA. ESTE É O QUADRO GLOBAL:

Temperatura
subindo / PIB
baixando

Aumento médio anual de
.072˚F na temperatura
global = redução de 7,22%
do PIB mundial per capita

+ de
500 milhões
de pessoas

vivem em áreas
afetadas pela erosão
ligada às mudanças
climáticas6

até 21005

cerca de
7 milhões
de vidas
perdidas

anualmente
devido a
poluição do ar7

LCIF E OS LEÕES

Bancando serviços e proporcionando soluções
Proteger nosso meio ambiente protege
nossas crianças, famílias e comunidades.
LCIF, financiando o trabalho humanitário
global do Lions desde 1968, está lá e é
parte da solução.

SUBSÍDIOS
EQUIPARADOS
financiam os custos
de construção e
equipamentos
US$ 10.000 US$ 100.000

lcif.org/environment

SUBSÍDIOS
PARA O IMPACTO
DE DISTRITOS
E CLUBES JUNTO À
COMUNIDADE
são aplicados em projetos
dos distritos e clubes
O VALOR DO
SUBSÍDIO
VARIA

SUBSÍDIOS PARA O
SERVIÇO LEO
financiam projetos
dos Leos
ATÉ US $ 1.500
DISTRITO

ATÉ US$ 5.000

DISTRITO MÚLTIPLO

FONTES/NOTA: 1,2,7Organização Mundial de Saúde; 3Agência Europeia do Ambiente; 4Rede Europeia de Informação
e Observação Ambiental; 5CNBC; 6Nações 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.
O meio ambiente é apenas uma das áreas de 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

