Var är Lions?
FLER FRIVILLIGA
PÅ FLER PLATSER
än någon annan serviceorganisation i
världen

Vad är Lions?
Lions gör världen lite bättre att
leva i, både lokalt och globalt
Lions är en av världens största hjälporganisationer,
med 1,4 miljoner medlemmar som ger av sin fritid
för att förbättra livskvaliteten för andra människor
lokalt, nationellt och internationellt.
Medlemmarna finns i 210 länder och geografiska
områden runt om i världen och arbetar i 47 000
självständiga lokala klubbar.

Gå med i Lions

Lions
För dig som vill göra
skillnad

Inom Lions får du möjlighet att göra skillnad, på
riktigt. Du får en möjlighet att arbeta för att hjälpa
andra människor och samhället i en klubb där du
dessutom träffar människor som delar dina
värderingar och intressen.

Hitta din lokala Lionsklubb och bli

Som medlem i Lions blir du en del av en
internationell gemenskap med stark
sammanhållning.

medlem på https://lions.se/
För dig under 30 år finns särskilda Leo-klubbar
Läs mer på: http://leo.lions.se/

Världen behöver din hjälp!

Lions Club Bålsta

I mer än 210 länder

verksam I Håbo kommun sedan 1959

Fler exempel på Lions verksamhet hittar du
på dessa sidor:
Lions Clubs International – lionsclubs.org Lions
Clubs International Foundation— lcif.org
Lions Quest— lions-quest.se

E-post: balsta.lions@boesha.se
Facebook: facebook.com/balsta.lions
Hemsida: https://www.boesha.se

47 000
klubbar
1,4 miljoner aktiva
män och kvinnor

Vad gör Lions?
400 barn dör varje dag av mässling i världen.
Fler blir döva eller blinda.
Lions har tillsammans med bland andra Bill och
Melinda Gates Foundation vaccinerat 150
miljoner barn i utsatta områden och fortsätter
arbetet med att utrota sjukdomen.

Vad gör Lions?
”Water Means Life” är ett

projekt som Lions Sverige
genomför i Somalia för att borra
efter vatten. Hittills har mer än
150.000 människor fått tillgång
till rent vatten genom Lions
projekt.

Mer än 30 miljoner människor drabbas årligen
av behandlingsbar blindhet.
Sedan 1990 har av Lions
 över 356 miljoner US$ utdelats till mer än
1330 synvårdsprojekt i 102 länder.
 9,1 miljoner gråstarrsoperationer utförts för
att återställa synen.
 1292 ögonkliniker och utbildningsnstitutioner byggts, utökats eller utrustats.
 1,8 miljoner lokala synvårds- och
hälsoarbetare utbildats.
 164 miljoner doser utdelats för att motverka
trakom.
 218 miljoner doser utdelats för att hindra
utveckling av flodblindhet.

Lions bekämpar barndiabetes
Genom Lions Clubs International Foundation arbetar
Lions medlemmar med att minska förekomst av
diabetes och förbättra livet för dem som lever med
diabetes. Insamling går bland annat till diabetesforskning, testning och att öka tillgången till vård. I
Sverige var Lions en av grundarna till Barndiabetesfonden.
Lions stödjer cancerforskningen
Lions regionala cancerforskningsfonder i Sverige
levererar årligen stora belopp till landets forskningsinstitutioner. Fonderna styrs av stiftelser med
ideell arbetskraft och har därför mycket låga
administrationskostnader, ca 2%.

Lions mot mobbing
Lions Quest – Tillsammans
är Lions värdegrundsprogram som
genomförs i skolor, idrottsklubbar
och med föräldrar för att arbeta
förebyggande mot våld, droger och
mobbning.

Katastrofstöd
Svenska Lionsklubbar samarbetar med Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och förser
dem med de blå räddningstälten som skickas ut till
katastrofdrabbade områden i hela världen.
Lions lämnar även bidrag via lokala Lionsklubbar för
stöd till återuppbyggnad av enskildas
försörjningsmöjligheter.

Hur gör Lions?
Lions arbete sker både lokalt och globalt. Lions är
organiserade i lokala klubbar som i Sverige jobbar efter
mottot Samhällsansvar och livskvalitet. Klubbarna
bedriver sin verksamhet självständigt, men är en del av
Lions Clubs International.
Klubbarna får in resurser till sitt hjälparbete genom att
genomföra aktiviteter, exempelvis genom att anordna
marknader och loppmarknader, konserter, tävlingar
eller bistå vid försäljning under stora evenemang.
Påhittigheten i klubbarna är stor och allt som kan
generera intäkter är värt att prövas. Resurserna som
skapas genom dessa aktiviteter går fullt ut till
hjälpverksamheten. All administration täcks av
medlemsavgifter.
Lions har ett antal fokusområden där Lionklubbar är
särskilt aktiva. Dessa fokusområden är syn, hunger,
diabetes, barncancer och miljö.
Hjälpverksamheten sker bland annat genom direkta
bidrag till våra forskningsfonder, stipendier eller andra
lokala bidrag. Större internationella projekt sker genom
Lions katastroffond, Lions Clubs International
Foundation eller via gemensamma projekt med lokala
klubbar i stödområdena vilka säkerställer att våra
resurser används för avsedda ändamål.
Lions som organisation är religiöst och politiskt
obunden vilket ger oss möjlighet att verka i alla länder.

Äldreomsorg
Lionsklubbar genomför varje år mängder av aktiviteter för
att sätta guldkant på tillvaron för våra äldre på olika
boenden runt om i landet.

För samhällsansvar och livskvalitet

