A Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége
Ahol szükséget szenvednek, a Lions mindig segít. A Lions Klubok
Nemzetközi Szövetsége a világ legnagyobb jószolgálati klubszervezete. Közel
1,5 millió tagunk nyújt értékes szolgálatot a földgolyó 210 országában és
földrajzi területén. Mi klubtagok azzal a mély meggyőződéssel élünk, hogy a
közösségünk olyan, amilyenné mi tesszük.
A Lions klubot azonosan gondolkodó emberek alapították s fejlesztették egy olyan globális
jószolgálati szervezetté, melynek célja világszerte a társadalom jobbítása, szűkebb
közösségük szolgálata, a szükséget szenvedők támogatása.
Ha kihívásokkal nézünk szembe, válaszunk egyszerű: szolgálunk. Önkéntes
projektjeink összefogják klubtagjainkat világszerte. Jószolgálati munkánk feltételek és
előítéletek nélküli, átível a földrészeken, s nem korlátozódik bizonyos ügyekre.
A Lions klubtagok ott, akkor és úgy segítenek, ahogy szükséges.
Mindezen országokban, kórházakban és idősotthonokban, természeti katasztrófa sújtotta
területeken, iskolákban és szemüveg-gyűjtő központokban, klubtagjaink önkéntes
munkával szolgálják közösségeiket, segítenek, terveznek és támogatást nyújtanak. Mivel
helyi közösségekben élünk, szolgálatunkat elsősorban e közösségek speciális igényei
határozzák meg. Ugyanakkor szervezetünk globális, így olyan kihívásokra is vannak
válaszaink, melyek átnyúlnak a földrajzi határokon.
Azt szeretnénk, ha mindenki meglátna egy jobb jövőt. Ezért támogatjuk a látásvédelmi
programokat és szolgáltatásokat, akár látásvizsgálatokról, szembankokról, vagy használt
szemüvegek felújításáról legyen szó. Ezért nyújtunk látásvédelmi szolgáltatásokat azok
részére, akik kockáztatják szemviláguk elvesztését.
Hisszük, hogy mindenki egészséges életet érdemel. A hallásvédelemmel kapcsolatos
egészségügyi programoktól kezdve a cukorbaj megelőzéséig és kontroll alatt tartásáig,
nagyon széles a paletta. A Lions önkéntesek azon dolgoznak világszerte, hogy a
gyermekek és felnőttek egészsége jobb legyen.
Eszközöket adunk a jövő generációja kezébe. Ezek lehetnek önkéntes ifjúsági
szolgálati lehetőségek, vezetési ismeretek egy Leo Klub keretében, a béke üzenetének
terjesztése a Béke poszter pályázat révén, vagy olyan ifjúsági programok, melyek az ifjú
embereket szólítják meg, egészséges, a modern élet kockázatait kikerülni tanító életviteli
programok keretében.
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A helyi közösségeket szolgáljuk – s védjük a Földet. A kétkezi közösségi munkától a
vészhelyzetekben történő segítségnyújtásig, közösségi és környezetvédelmi programjaink
fejlesztik szűkebb közösségünket és védik a környezetünket.
A Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége igazán globális szervezet. Nemzetközi
kapcsolati programjaink célja ezért a világ népei közötti egyetértés megteremtése és
gondozása.
E céllal segédkeztünk 1945-ben az ENSZ Nem Kormányzati Szervezeti (NonGovernmental Organization - NGO) Kartájának létrehozásában.
2008-ban nemzetközi hatókörünk kiterjesztésének céljával, az ENSZ milleneumi céljainak
elérését segítendő, aláírtuk az ENSZ Globális Paktumát (UN Global Compact).
Ma a Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége állandó képviselőkkel rendelkezik a következő
nemzetközi szervezetek mellett: ENSZ ( Egyesült Nemzetek Szervezete), UNICEF (ENSZ
– Nemzetközi Gyermekmentő Alap), UNO DPI (ENSZ Nyilvános Információs Iroda),
ECOSOC (ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa), UNESCO (ENSZ Nevelésügyi,
Tudományos és Kulturális Szervezet), UNEP (ENSZ Környezetvédelmi Programja), FAO
(ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete), UN-NGO Committee on
Narcotics and Substance Abuse (ENSZ Kábító és Egyéb Szerekkel Történő Visszaélés
Elleni Bizottság), WHO (ENSZ Egészségügyi Világszervezet), Európa Tanács.
2007 júliusában, a Lions Klubok Nemzetközi Szövetségét és annak Alapítványát (LCIF) a
Financial Times, a Dalberg Global Development Advisers és az ENSZ Globális
Paktuma közreműködésével az együttműködésre javasolt legjobb nem kormányzati
szervezetté választotta, 34 globális hatáskörű nemzetközi szervezet (köztük az ENSZ
összes szakosított szervezete, a Nemzetközi Vöröskereszt, a Rotary klub, stb.) közül, a
programok
megvalósítása,
kommunikáció,
alkalmazkodóképesség,
elszámoltathatóság és átláthatóság területén felmutatott értékei miatt.
A Lions Klubok Nemzetközi Szövetségének Alapítványa (LCIF) a Lions Klubok
Nemzetközi Szövetségének jótékonysági karja. Az LCIF vissza nem térítendő
támogatásokat biztosít Lions klubok vezetésével megvalósuló projektekre.
Ezek az adományok világszerte mintegy 1,5 millió klubtag humanitárius erőfeszítéseit
támogatják olyan esetekben, mikor egy projekt nagyobb, mint amelyet egyetlen klub vagy
kormányzóság felvállalhat. Az LCIF humanitárius tevékenységének főbb területei a
látásvédelem, a fogyatékosság elleni küzdelem, az egészségvédelem, az
ifjúságvédelem és a katasztrófavédelem.
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Miként nyilatkoznak Lions klubok partnerei:
„Mint magam is Lions klubtag, el kell mondanom, mennyire büszke vagyok a szervezet
sikereire. Ez a partnerség adott eddig nekem a legtöbbet életemben”
Jimmy CARTER, Nobel békedíjas volt amerikai elnök
a Lions-ról és az LCIF Sight First programjáról szólva

∞∞∞
A Lions Klubbal csodálatos partneri viszonyt ápolunk és kimondhatatlan örömömre szolgál
az, hogy immáron több, mint 5 millió gyermeket szűrtünk, s 50.000-nél is többet
gyógyítottunk meg. Nem győzöm dicsérni a Lions klubtagok fáradhatatlan erőfeszítéseit;
együtt megváltoztathatjuk e gyermekek életét.

Dr. John Ang Optom, BSc, MBA, PhD
Regionális Alelnök
Szakmai és Törvénykezési Ügyek
Johnson & Johnson Látásvédelem
Ázsia és Csendes-Óceáni Területek

∞∞∞
„George W. Merck abban hitt, hogy a gyógyszert az emberek gyógyulásáért és nem
profithajhászásból kell gyártani. A Merck folyamatosan próbál e kihívásnak megfelelni.
Ezért vagyunk olyan büszkék arra a partneri viszonyra, melyet az LCIF-el ápolunk a
MECTIZAN adomány program keretében, ahol is e gyógyszerrel harcolunk a folyami
vakság ellen Afrikában és Dél-Amerikában. Az LCIF egy megbízható partner ebben az
úttörő vállalkozásban és elkötelezettségük révén még a világ legeldugottabb részén élő
beteg is a legjobb kezelést kapja.”

Kenneth M. Gustavsen
Igazgató - Globális Termék Adományozás
Merck & Co., Inc.
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A magyar szervezet, a Lions Klubok Magyarországi Szövetsége közel 1000 tagot
számlál, jelenleg 40 klub szolgál országszerte a szűkebb közösségében.
A klubok jószolgálati programjai hazánkban is sokfélék, a látáskárosultak, hátrányos
helyzetű, fizikailag vagy mentális sérült emberek gondozásától, segítésétől, a rákbeteg
gyermekek családja részére fenntartott szülőszállás működtetésén át az ifjúság felelős
nevelését, oktatását felvállaló programokig terjed.
A Lions Klubok Magyarországi Szövetsége – többek között - három fontos központi
programot működtet évente a klubok összefogásával:
-

az ún. Ifjúsági Cseretábor program keretében immáron
15 éve szervezünk
évente egy nemzetközi ifjúsági tábort 16-22 éves fiatalok részére, ahol a hazánkba
látogató mintegy 35 külföldi fiatal szórakozva, rendkívül jó hangulatban ismerkedhet
meg Magyarország történelmi, kulturális és közösségi értékeivel két hét
időtartamban. A tábort családi vendéglátás fogja keretbe, mintegy 2-2 hét
időtartamban. Ez a program lehetőséget ad arra is, hogy megmutassuk nemzeti
értékeinket és hagyományainkat, s hazánk jó hírét keltsük.

-

saját tulajdonú mikro busszal és kiváló színvonalú szemészeti vizsgáló
műszerparkkal (és természetesen képzett, önkéntes szemorvossal) járják klubjaink
az országot, jellemzően olyan helyekre is elviszik a szemészeti szűrővizsgálat
lehetőségét, ahová ez nem jut el, vagy ahol a lakosság összetétele olyan, hogy a
sokszor száz kilométer távolságban lévő állami egészségügyi szolgálathoz történő
utazás eleve kizárt. A program immáron 1,5 éve működik, s a kezdetek óta tagjaink
több ezer vizsgálatot tettek lehetővé.

-

saját eszközökkel a klubok diabetes szűrővizsgálatokat szerveznek, a betegség
kialakulását megelőzendő, illetve a már kialakult cukorbegséggel élés minél jobb
megélését elősegítendő.

Budapest, 2019 május
Összeállította:
HORVÁTH Miklós
a Nemzetközi Igazgatótanács
tagja 2005 - 2007
Volt Nemzetközi Igazgató
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