НАШАТА ИСТОРИЯ
1917: В началото бе...
Мелвин Джоунс, един бизнес лидер от Чикаго, който си задава простичък въпрос със силата да промени света : Какво би станало,
ако хората обединят индивидуални таланти и умения в общо усилие за промяна своите общности? Почти 100 години по-късно
Lions Clubs International е най-многобройната в света клубна организация в обществена полза с над 1.35 милиона членове в
повече от 46 000 клуба. Лайънс ежедневно създават безбройни други истории на Лайънс въздействие. Те всички са вдъхновени от
същата простичка идея: нека превърнем нашата общност в по-добро място за живот.

1920: На международна сцена...
Лайънс излизат само три години след своето основаване с първия клуб в Канада; следва Мексико през 1927 г. През 50-те и 60-те
години на миналия век международният темп на разрастване се ускорява с нови клубове в Европа, Азия и Африка.

1925: Да преборим мрака
В своята вдъхновяваща реч на Международната Лайънс конвенция в Сийдър Поинт, Охайо, САЩ, Хелън Келер се обръща към
Лайънсите с призива да се отправят като "Рицари на слепите в кръстоносен поход срещу мрака." Оттогава работим неуморно в
помощ на слепите и хора със зрителни увреждания.

1945: За обединени нации...
работи нашата устойчива връзка с Организацията на Обединените нации – почти христоматийна илюстрация на идеала за
международно сътрудничество. Ние бяхме една от първите неправителствени организации, поканени да помогнат за изготвянето
на Хартата на ООН, и от този момент нататък неотклонно подкрепяме хуманитарните дености на организацията.

1957: Програми за младите хора
В края на 50-те години на миналия век създадохме младежката програма ЛЕО като възможност за личностно развитие чрез
доброволчество. Днес в света има около 157 000 Лео членове в 6 000 Лео клубове от повече от 200 страни и географски области.

1968: Раждането на LCIF - нашата фондация
Международната фондация на Лайънс клубовете помага на Лайънсите да осъществяват глобални и по-мащабни местни проекти.
Чрез нашата Фондация имаме възможност да отговорим на общностни нужди, както локално, така и глобално.

1990: Старт на SightFirst или Програма Зрението преди всичко

Чрез програмата SightFirst Лайънс стартират мащабна дейност в цял свят за превенция на слепотата и възстановяване на
зрението. От 1990 г. Лайънсите са набрали повече от 415 милиона щатски долара за тази инициатива. SightFirst адресира найчестите причини за загуба на зрение: намалено зрение, трахома, речна слепота, детска слепота, диабетна ретинопатия и глаукома.

Днес: Разширяваме обхвата
Lions Clubs International е променил живота на милиони хора посвета. Чрез нашите Лайънс проекти ние сме в състояние да
помагаме глобално в областта на опазване на зрението и здравето, грижа за младите хора и околната среда, помощ за
пострадалите от бедствия. Ние служим в повече от 200 страни и географски области в цял сват.
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