มูลนิธิสโมสรไลออนส์สากล (Lions Clubs International Foundation) : LCIF
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1968 ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนทั่วโลกไปแล้วเป็นจานวนเงินหลายหมื่นล้านบาทโดยมีสว่ นเข้าไป
จัดการปัญหาใหญ่ๆเช่น เรื่องความพิการทางสายตา และโสตประสาท การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่าง
ทันท่วงที ปัจจุบัน มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือชุมชนผ่านสโมสรไลออนส์ต่างๆทัว่ โลก ปีละกว่า 1,500ล้านบาท
ผลแห่งความสาเร็จของไลออนส์สากลในระดับโลกเกิดจากแรงอุดหนุนของ LCIF ในขณะเดียวกัน LCIF ก็ยังสนับสนุน
สโมสรในระดับท้องถิ่น ไม่วา่ จะเป็นการสร้างดรงเรียน คลีนิค ศูนย์ฝึกอบรม หรือโครงการเพื่อมนุษยชาติขนาดใหญ่ แท้จริงแล้ว
เงินบริจาคส่วนใหญ่ก็มาจากสมาชิกไลออนส์แล้วย้อนกลับมาอุดหนุนให้แก่กจิ กรรมของไลออนส์ตามลาดับความจาเป็น
อย่างไรก็ดี LCIF ภูมิใจที่ได้จะได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศลที่มวี ตั ถุประสงค์คล้ายคลึงกันเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่มนุษยชาติ
LCIFมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากในโครงการ Sight First ที่เริ่มเมื่อปีค.ศ.1990 เพื่อรณรงค์การลดจานวนคนตา
บอดทั่วโลก และนับตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ไลออนส์สามารถระดมเงินบริจาคได้กว่า 12,000ล้านบาท จึงถือได้ว่า LCIF เป็น
องค์กรณ์ช่วยคนตาบอดที่ใหญ่ทสี่ ุดในโลก นอกจากนั้นด้วยขนาด ขอบเขต และประสิทธิผลของโครงการ Sight First จึง
ส่งผลให้ LCIF เป็นองค์กรณ์การกุศลภาคประชาชน(NGO)ทีใ่ หญ่ที่สุดของโลกอีกด้วย
มูลนิธิไลออนส์สากล LCIF
1.เรื่องเกี่ยวกับมูลนิธิไลออนส์สากล (About LCIF)
ไลออนส์ทั่วโลกรวมกันได้ดว้ ยสปิริตอันยิ่งใหญ่ของการให้ และการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในฐานะที่เป็นองค์กรณ์การกุศล
ของไลออนส์สากล ซึ่งเป็นองค์กรณ์เพื่อมนุษยธรรมชั้นนาของโลก มูลนิธิไลออนส์สากล LCIF ได้ให้การสนับสนุนความพึง
พอใจในการทางานของไลออนส์สากลโดยการให้ทุนสาหรับความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมทัง้ ระดับท้องถิ่นและระดับสากล
-เราช่วยไลออนส์บริการ( We help Lions serve)
LCIF ช่วยให้ความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลกดีขึ้น ด้วยการต่อสู้กับปัญหาสายตา ช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ จัดทา
โครงการเพิ่มทักษะชีวิตที่มคี ุณค่าให้เยาวชน LCIF สามารถช่วยองค์กรณ์ LIONSทาโครงการต่างๆ จานวนมากได้โดยเรา
สนับสนุนเงินทุนต่างๆให้ไลออนส์สามารถสร้างประโยชน์ให้ทั้งกับประชาชนทัง้ ท้องถิ่นและระดับโลกที่ยังมีความต้องการรับ
ความช่วยเหลืออยู่ทั่วโลก

-เงินทุนเรามาจากไลออนส์แต่ละคน( Our funds come from individuals)
เงินบริจาคที่ไลออนส์ทั่วโลก1.4ล้านคนใน210ประเทศจากประเทศต่างๆทาให้ LCIF มีเงินรายรับจานวนมหาศาล ซึ่งทาให้
เราเป็นมูลนิธิด้านมนุษยธรรมชั้นนาของโลก ไลออนส์รู้ดีเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคและรู้ดวี า่ เงินทุนเหล่านั้นจะช่วยสนับสนุนการ
ริเมซึง่ ส่งผลประโยชน์แก่ชุมชนได้อย่างมากและเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาดีขึ้น
-(We from lasting and successful partnerships)
LCIF ได้ใช้เงินที่ได้รับการบริจาคผ่านหุ้นส่วนทีม่ ีประสิทธิภาพละร่วมกับมูลนิธิอื่นบริษัทเอกชนและรัฐบาลในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และนานาชาติ เราภาคภูมิใจทีL่ CIFได้รับการยกย่องจากหนังสือพิมพ์ Financial Times ในปีค.ศ.2007 ว่า
เป็นองค์กรณ์การกุศล NGO(non-government organization) อันดับที่1 ของโลก
-เราให้บริการในเขตการช่วยเหลือหลักดังนี้ ( We have key areas service)
สนับสนุนภารกิจของ LIONS เพื่อบริการตามความต้องการของชุมชนและเพื่อมนุษยธรรมโดยเน้นการให้เงินทุนในเรื่อง
ต่างๆดังนี้
- พิทกั ษ์สายตา
- บริการประชาชน
- บรรเทาภัยพิบตั ิ
- สนองความต้องการด้านมนุษยธรรม
-We make an impact
LCIFและไลออนส์ได้เข้าถึงประชาชนนับล้านและได้สร้างผลงานที่มองเห็น นี่คือตัวอย่างผลงานของเรา
- ป้องกันการสูญเสียการมองเห็นให้กับประชาชนมากกว่า30ล้านคน
- ให้การรักษาโรคตาบอด(River Blindness) ให้กับประชาชน153.3ล้านคน
- ให้บริการเยาวชนกว่า13ล้านคน และครู 550,000คนใน 85ประเทศในโครงการพัฒนาคุณภาพและทักษาะชีวติ เยาวชน
(Lions Quest)
- สร้างและขยายโรงพยาบาล คลีนิคและแผนกรักษาคนไข้เกี่ยวกับสายตากว่า 615แห่ง
-ตรวจและคัดกรองตาเด็กกว่า19ล้านคนผ่านโครงการ Sight for kids
- จัดทาการคัดกรองสายตาให้กับนักกีฬาพิการกว่า 350,000คน จาก85ประเทศในโครงการ Open Eyes for Specail
Olympics athletes

ผลงานของเราในปีที่แล้ว ค.ศ.2013-2014
ในปีบริหารที่แล้วเราให้ความช่วยเหลือที่ส่งผลดีต่อชีวติ มนุษย์ทวั่ โลก ผ่านกองทุนจานวน 538ทุน มีมูลค่ารวมมากกว่า 46
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยมากกว่า 1,500ล้านบาท ตัวอย่างผลงานของเราในปีที่แล้ว
- ช่วยประชาชน 51,000คน ผ่านเงินทุนบรรเทาภัยพิบตั ิ 154โครงการ
- ช่วยประชาชน10ล้านคนผ่านเงินทุนดครงการเพื่อมนุษยธรรม 188โครงการ
- จัดเงินทุนเพิม่ ให้16ประเทศ ที่ขอขยายโครงการ Lions Questจานวน 37ทุน
- ฉีดวัคซีนให้เด็กจานวนหลายล้านคนเพื่อป้องกันโรคหัดและโรคหัดเยอรมันผ่านกองทุน 20 กองทุน
- ทาโครงการ Sight First เพือ่ บริการตรวจรักษาสายตาให้กว่าประชาชนกว่า10ล้านคนผ่านกองทุน47กองทุน และปรับปรุง
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการรักษาสายตา ตลอดจนให้การฝึกอบรมผู้ประกอบอาชีพด้านตรวจรักษาสายตา150คน
** รายละเอียดเพิม่ เติมท่านสามารถอ่านได้จากรายงานประจาปี(Annual Report)และศึกษาเพิ่มเติมเกีย่ วกับภาระกิจ
ของเรา (Our Missions)
-ภารกิจมูลนิธิ LCIF (LCIF Mission)
มูลนิธLิ CIFมีภารกิจ ช่วยสนับสนุนความพยายามของไลออนส์ทั่วโลกให้บริการชุมชนระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก เพื่อให้ไล
ออนส์ดาเนินโครงการบริการเพื่อมนุษยธรรมที่สาคัญและจาเป็น มูลนิธLิ CIF ได้ก่อตั้งในปีค.ศ.1968และได้พยายมทางาน
อย่างหนักเพื่อให้ ไลออนส์บรรลุเป้าหมาย เพื่อมนุษยธรรมทัว่ โลก LCIFได้ให้ทุนกว่า12,000ทุน รวมเป็นเงิน 900ล้านเหรียญ
สหรัฐ(คิดเป็นเงินไทยประมาณ30,000ล้านบาท) ในงานหลัก4ด้าน ที่ LCIFช่วยเหลือคือ สายตา เยาวชน ฟื้นฟูผู้ประสบภัย
พิบัติ และความพยายามอื่นๆที่เกียวกับมนุษยธรรม
-

ด้านสายตา LCIFจัดให้มีการตรวจสายตาตามที่ต้องการทัว่ โลกเพื่อต่อสู้กับโรคตา ได้จดั สร้างโครงสร้างต่างๆเพื่อ
พิทักษ์สายตา เพิ่มจานวนผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับการตรวจและรักกษาตา และทาให้การตรวจรักษาสายตามีความเสมอ
ภาคและยั่งยืนมากกว่าเดิม

-

ด้านเยาวชน เรามีความปรารถนาให้เยาวชนมีการศึกษา ได้รับการเอาใจใส่ มีประสบการร์และพัฒนาการที่เข้มแข็ง
เพื่อสามารถบรรลุความฝันผ่านโครงการพัฒนาเยาวชนที่ไลออนส์ได้จัดทาขึ้น เช่นไลออนส์เควส LCIFได้ช่วยให้
เยาวชนทางานร่วมกัน การตัดสินใจเชิงบวกและรับใช้ชมุ ชนของตนเอง มูลนิธิได้ช่วยโดยกระบวนการทางโรงเรียน
ศูนย์เยาวชนและศูนย์ฝกึ อาชีพ

-

ด้านบรรเทาภัยพิบตั ิ ไลออนส์มักเป็นหน่วยงานแรกที่มาถึงพื้นที่ประสบภัยพิบัติและทาการช่วยเหลือโดยมีLCIFให้
การสับสนุนเงินทุนทันที เรายังช่วยชุมชนและพื้นที่ประสบภัยพิบัติให้มีชวี ิตรอดและมีความหวัง เราได้พยายามช่วยใน
ระยะยาวด้วยการสร้างบ้านให้อยู่อาศัยใหม่และดารงชีวิต

-

ด้านความช่วยเหลือตามความจาเป็นเพื่อมนุษยธรรม โดยการทางานเพื่อต่อสู้กับปัญหาสาธารณสุข เช้นโรคหัด
โรงเบาหวาน เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีชีวติ ที่ดีขึ้นและพึง่ พาตนเองได้ LCIF ได้อุทิศตนโดยทาโครงการเพื่อมนุษยธรรม
หลายโครงการ และกาลังพัฒนาขยายโครงการต่างๆเพื่อให้พอเพียงกับความต้องการของทัว่ โลก
http://www.lcif.org/EN/index.php

https://www.youtube.com/watch?v=DHBs9-qugKE
Lions are LCIF
LCIF Make a Difference

