
Lions Clubs International é a maior organização de serviços do mundo. Temos mais de
1,35 milhão de sócios em mais de 46.000 clubes no mundo inteiro. 

Os Leões estão em todos os lugares. Somos homens e mulheres ativos em mais de 200 paí-
ses e áreas geográficas.

Os Leões Servem. Nosso lema é “Nós servimos”. Fundado em 1927, Lions Clubs International é
melhor conhecido pelo combate à cegueira, mas também alimentamos os famintos e cuidamos do
meio ambiente. Os Leões integram uma rede mundial de serviços e fazem o que for necessário para
ajudar as comunidades em que vivem.

Os Leões proporcionam a visão. Ao realizar exames de vista, equipar hospitais e clínicas, dis-
tribuir medicamentos e conscientizar sobre doenças oculares, os Leões trabalham voltados para sua
missão de oferecer visão a todos. Por meio de programas como o SightFirst, os Leões já viabiliza-
ram mais de 147 milhões de tratamentos em combate à oncocercose, 10 milhões de doses do me-
dicamento de prevenção do tracoma e também exames de detecção para mais de 15 milhões de
crianças. 

Os Leões servem à juventude. Nossos projetos comunitários frequentemente apoiam as crian-
ças e jovens locais através de bolsas de estudo, recreação e orientação. Internacionalmente, ofere-
cemos vários programas, incluindo o Concurso de Cartaz sobre a Paz, Acampamentos e Intercâmbios
Juvenis e o Lions-Quest, um programa de desenvolvimento juvenil saudável.

Os Leo clubes ajudam os jovens a desenvolver habilidades de liderança impactando suas comuni-
dades em todo o mundo. Somos aproximadamente 157.000 Leos e 6.000 Leo clubes em mais de 200
países e áreas geográficas.

Os Leões recebem subsídios e o mundo recebe os benefícios advindos desses recur-
sos. Desde 1968, a Fundação de Lions Clubs International (LCIF) concedeu mais de US$ 811 milhões
em subsídios para apoiar projetos humanitários dos Leões em todo o mundo. Como a organização
beneficente oficial de Lions Clubs International, LCIF ajuda os Leões a oferecer melhores condições
de vida a milhões de pessoas, alicerçada nos quatro pilares de serviço: preservação da visão, apoio
aos jovens, recuperação após catástrofes e atendimento às necessidades humanitárias.  Graças ao
generoso apoio da Fundação para iniciativas humanitárias em grande escala, os Leões podem au-
mentar o seu alcance, desde a comunidade local até a global para atender os que carecem dos nos-
sos serviços.
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