ФАКТИ &ЦИФРИ
Лайънс Клубс Интернешънъл е най- многобройната в света клубна организация в
обществена полза. Ние имаме над 1.35 милиона членове в повече от 46,000 клуба в цял свят.
Лайънс са навсякъде.
Ние сме мъже и жени , служещи активно в повече от 200 страни и географски области

Лайънс служат. Нашето мото е НИЕ СЛУЖИМ. От нашето основаване през 1917г., ние сме известни преди
всичко с грижата си за зрението и помощ за незрящи, но също така се борим с глада, грижим се за възрастни и хора с
увреждания, и за опазване на околната среда. ЛАЙЪНС – това е глобална мрежа от доброволци, които служат за
позитивна промяна в своите общности.
Лайънс споделят зрение. Като извършват очни прегледи, оборудват болници и клиники, раздават лекарства
и информират за очните заболявания, Лайънс работят да постигнат своята цел – зрение за всички. Чрез програми като
SightFirst, Лайънс са осигурили над 147 милиона терапии от речна слепота, 10 милиона дози медикаменти за
предпазване на зрението от трахома и очни прегледи за повече от 15 милиона деца.

Лайънс се грижат за младите.
Много от нашите проекти предлагат подкрепа на деца и местни училища, стипендии, ваканции и наставничество.
Международните ни програми, като конкурса Плакат за мира, Международен младежки обмен и лагери, Лайънс Куест,
са насочени към развитието на отговорност и лидерски умения.
Нашите ЛЕО клубове помагат на младите да изграждат лидерски качества, докато променят общността със своите
доброволчески проекти. В света има около 157 хиляди Лео членове от над 200 страни и географски области.

Лайънс получават грантове, а светът ползи.
От 1968 г. до днес Международната фондация на Лайънс клубовете (LCIF) е разпределила над $811 милиона
безвъзмездна помощ по грантова програма в подкрепа на Лайънс хуманитарни проекти. Като официална
благотворителна организация на Лайънс Клубс Интернешънъл, LCIF помага на Лайънсите да подобрят живота на
милиони хора посредством Core 4 или четирите стълба на обществените услуги: опазване на зрението, подкрепа на
младите хора, помощ при бедствия и хуманитарни нужди. Чрез щедрата подкрепа на Фондацията за осъществяване
на мащабни хуманитарни инициативи, Лайънсите получават възможност да разширят обшвата на своята благородна
дейност отвъд местната общност и да служат в цял свят на тези, които срещат на-голяма нужда.
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