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Avdelning 1. 

 

Hundraårsjubileets Hjälputmaning! 

 
Serviceaktiviteterna inom ramen för det internationella 100-årsfirandet pågår till och med den 

30 juni 2018. 

Hundraårsjubileets Hjälputmaning pågår under verksamhetsåret och avslutas således i och 

med utgången av verksamhetsåret 2017-2018. 

Klubbar, zoner och distrikt uppmanas att genomföra serviceprojekt inom följande 

fokusområden: 

 

#   Diabetes förebygg diabetes och öka livskvalitén hos de drabbade! 

 

#   Skydda vår miljö skydda, återställ och ge stöd åt en hållbar miljö, för en 

  bra hälsa och välbefinnande hos allmänheten! 

 

#   Lindra hungersnöd  bekämpa hunger och undermåliga livsmedel i alla 

  samhällen och ge Ditt direkta stöd och hjälp till dom som 

  lider av undernäring!  

 

#   Barncancer hjälp barn som drabbats av cancer att överleva och stöd 

  ökad tillgänglighet till vård, medicin, hjälpmedel och 

  diagnos! 

 

#   Syn till alla reducera antalet nya fall av blindhet och öka stödet till 

  synvård och dom som lider av nedsatt syn! 

  

#   Ungdomar skall vara våra partners och våra förmånstagare i alla 

  våra strävanden och aktiviteter kring de fem  

  fokusområdena. Ungdomarna skall engageras och 

  integreras fullt ut i fokusområdenas hjälpprojekt. 

  Särskilda program som stödjer våra ungdomar skall 

  utarbetas. Att stödja ungdomar är av särskild prioritet. 

 

Planera verksamhetsårets projekt inom Hundraårsjubileets 

Hjälputmaning! 

Besök Lions100.org för planeringsresurser, rapporteringstips och videor för att 

inspirera klubben.  
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Avdelning 2. 
Sveriges Lions Riksmöte 2017 beslöt att rekommendera klubbarna bidra med 

medel till följande ändamål: 

 

Medel till ”Pengapåsen”. 
Pengapåsen är Sveriges Lions reservkapital, avsedd att användas till sådana projekt som är 

igång men där det saknas pengar för ett slutförande. 

Ur pengapåsen kan även nya beslutade projekt ansöka om medel för att starta upp projektet. 

Medel skall sedan återföras från det pågående projektet tillbaka till Pengapåsen. 

 

Distriktsmötet föreslår klubbarna att följa Riksmötets rekommendation, innebärande att 

klubbarna bidrar med 50 kronor per medlem. 

 

Medel till katastrofberedskapen. 
Katastrofer uppträder ständigt i vår värld. Vi vet inte var eller när det kommer att hända; bara 

att det kommer att inträffa. 

Översvämningar, jordbävningar, orkaner och svältkatastrofer gör att människor blir i behov av 

omedelbar och akut hjälp. 

Genom Sveriges Lions Katastrofberedskap och samarbetet med Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap(MSB) har vi under många år kunnat erbjuda och sätta in akut 

hjälp där den behövts. 

De blå katastroftälten, med Lions logotype; är välkända och har snabbt funnits på plats för att 

ge utsatta människor i många länder tak över huvudet. 

 

Distriktsmötet föreslår klubbarna att följa Riksmötets rekommendation, innebärande att 

klubbarna bidrar med 100 kronor per medlem. 

 

Bidrag till projekt initierade av Nordiska Samarbetsrådet. 
Det nordiska samarbetet inom Lions har nu mer än 50 år på nacken. Samverkan sker inom en 

rad olika områden. På det årliga mötet tas beslut om olika samnordiska hjälpprojekt. På årets 

möte i Reykjavik togs beslut om två hjälpprojekt, båda med en projektperiod 2017-2021. Det 

ena projektet, med Norges Lions som huvudansvarig, är ett hjälpprojekt riktat till de glömda 

barnen i Libanon. Det andra hjälpprojektet, med Sveriges Lions som huvudansvarig, riktas till 

de glömda barnen i Turkiet. 

 

Distriktsmötet föreslår klubbarna att följa Riksmötets rekommendation, innebärande att 

klubbarna bidrar med 50 kronor per medlem. 

 

Medel till fonden för funktionsnedsatta. 
Riksmötet beslutade: 

att   Fonden för funktionsnedsatta skall fortsätta utdelningen av Lions Bragdlejon och Lions 

livskvalitetspriser samt ha möjlighet att komplettera med andra områden efter beslut av 

Guvernörsrådet, 

att   Fonden för funktionsnedsatta skall fortsätta att ge ekonomiskt stöd till tävlingar för 

ungdomar med funktionsnedsättningar, 
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att   Fonden för funktionsnedsatta skall bereda olika förslag till projekt och stöd samt därefter 

presentera förslagen för Guvernörsrådet, som beslutar i ärendena. 

 

Distriktsmötet föreslår klubbarna att följa Riksmötets rekommendation, innebärande att 

klubbarna betalar in 50 kronor per medlem till Fonden för funktionsnedsatta. Av dessa medel 

skall fonden använda 10 kronor per medlem som aktivt stöd till handikappidrotten och dess 

satsningar på deltagande i Paralympics under verksamhetsåret 2017-2018. 

 

Medel till Lions Quest – Tillsammans. 
Lions vill stärka barns och ungdomars självdisciplin, ärlighet, familjelojalitet och 

samhällsengagemang samt hjälpa unga människor att utveckla goda egenskaper. Lions Quest 

är ett led i Lions förebyggande arbete mot drogmissbruk. 

Stiftelsen Lions Quest har i dagsläget ingen huvudsponsor och är därför beroende av 

ekonomiskt stöd från klubbarna. Stödet används bland annat till att sponsra en del av 

kurskostnaderna för de kurser som arrangeras. 

 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 60 kronor till Lions Quest. Av dessa 

medel går 40 kronor per medlem till Stiftelsen Lions Quest, enligt Riksmötets 

rekommendation, och 20 kronor per medlem till distriktets aktivitetskonto för Lions Quest. 

 

Bidrag till Tältprojektet – Bring Quality to Life. 
Bring Quality to Life är ett samprojekt mellan Lions Sverige och Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap(MSB). Lions svarar för inköp av tälten som sedan skickas ut 

till katastrofområden ute i världen. För transporterna svarar MSB. Tälten förvaras i MSB:s 

depå i Kristinehamn. Riksmötet har beslutat att det skall finnas minst 500 tält i depån. 

 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 60 kronor till  Bring Quality to Life. 

Av dessa medel går 40 kronor per med till Tältprojektet och 20 kronor per medlem till 

distriktets hjälpkonto. 

 
##### 

 

Sveriges Lions Hjälpfond. 
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond har skapats för att allmänheten skall ha möjlighet att på 

ett säkert sätt skänka pengar till Lions aktiviteter och bidragsändamål. Fonden är en resurs för 

att förstärka Lions ekonomi för hjälpverksamhet och kan ses som ett komplement till den 

vanliga insamlingsverksamheten. Lionsklubbarnas insamlade medel ska inte skickas in till 

Hjälpfonden. 

 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att externt informera om Hjälpfonden. 
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Avdelning 3. 
Distriktsmöte 1, Lions Distrikt 101-S, beslöt rekommendera klubbarna bidra 

med medel till följande ändamål: 

 
Följande rutiner för ärendehantering av bidragsansökningar gäller: 

Ansökan till klubb behandlas först i klubben. 

Ansökan går inte vidare om klubben beviljar ansökan och finansierar densamma med egna 

medel. 

Om ansökan inte kan finansieras inom klubben överlämnas den till zonen. Zonordföranden 

undersöker möjligheten till gemensam finansiering. 

Om finansiering inom zonen inte är möjlig skickas ansökan vidare för beredning till berörd 

kommitté inom Distriktsrådet. Ärendet skall vara väl dokumenterat. 

 

Distriktets Hjälpkommitté. 
Många, ja alltför många, lever fortfarande under små ekonomiska och/eller sociala 

förhållanden. Här kan Lions ha en viktig uppgift genom att kunna gå in och kompensera 

underskottet. Det kan vara utrustning som kan hjälpa till i vardagen eller något som kan ge 

livet en guldkant. 

Ansökningar kommer in såväl från klubbar/zoner som ifrån de berörda personerna själv. Det 

är viktigt med korta och snabba beslutsvägar. 

 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 

 

Distriktets Barn- och Ungdomskommitté. 
Att värna om våra barn och ungdomar är en av Lions huvuduppgifter. Vi har inom lionrörelsen 

en bra bild av hur barn och ungdom lever idag. Vår erfarenhet säger oss att det är alldeles för 

många barn och ungdomar som lever och bor i miljöer som inte är godtagbara. Våra många 

klubbar har en bra bild av detta. 

Även i denna målgrupp kommer ansökningar in till klubbar/zoner från personal som observerat 

olika behov hos målgruppen. Saknar klubbar/zoner de ekonomiska förutsättningarna att hjälpa 

kan distriktet gå in. 

 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 

 

Internationella ungdomsläger. 
”Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.” Så lyder Lions 

främsta syfte. När skapas en anda av samförstånd? Jo när människor träffas – så klart – och 

upptäcker att det är mer som för oss samman som människor, än som skiljer oss åt på grund av 

olika kulturer och sedvänjor. Detta är grunden till Lions lägerverksamhet. 

Ungdomar från olika länder får möjlighet att träffas, diskutera och umgås, och livslånga 

vänskapsband knyts. 

Distrikten har uppdraget att arrangera ungdomsläger enligt ett rullande schema. Distrikt 101-S 

har framgångsrikt genomfört ett ungdomsläger under 2017. 
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Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 50 kronor per medlem samt att sponsra 

fler ungdomar för deltagande i såväl svenska läger som läger i utlandet. 

 

Lions Forskningsfond Skåne. 
Insamlingsstiftelsen Lions Fond för Medicinsk Forskning inom Skåne bildades 2011. Fondens 

huvudsakliga ändamål och syfte är att genom bidrag från Lionklubbar, allmänheten och företag 

samla in medel till klinisk, patientnära forskning i Skåne. 

Den patientnära forskningen betraktas som oerhört värdefull eftersom den utgår från 

patienternas sjukdomsbild och kommer patienten till nytta inom snarast möjliga framtid. 

Den patientnära forskningen ligger dessutom till grund för den avancerade 

laboratorieforskningen. 

Prioriterade forskningsområden är barn och ungdom, speciellt barncancer, samt sjukdomar 

som drabbar äldre. 

 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 1.000 kronor per medlem eller att 

anslå medel till Forskningsfonden utifrån klubbens förmåga samt att bidra till att 

marknadsföra Forskningsfonden lokalt och vid publika aktiviteter. 

 

Lions Clubs International Foundation. 
Lions Clubs International Foundation(LCIF) grundades 1968. Organisationen har hittills delat 

ut mer än 1 miljard USD i anslag. Anslagen har kunnat betalas ut bland annat tack vare den 

generositet som Lionklubbarna har visat. 

Donatorer kan lita på att medel som anförtros LCIF kommer att stödja insatser som gör 

skillnad i samhällen och förändrar liv. 

LCIF är Lions Internationella Hjälpfond, med fyra huvudområden: 

#   Bevara syn – såsom Sight First programmet 

#   Hjälpa ungdomar – såsom Lions Quest 

#   Katastrofhjälp – såsom omedelbar hjälp och långsiktig återuppbyggnad överallt i världen 

#   Humanitära insatser – såsom Mässlingsinitiativet 

 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 200 kronor per medlem samt att 

generöst bidra med ytterligare donationer vid inträffade katastrofer. 

Distriktsmötet uppmanar därutöver klubbarna att hedra förtjänta medlemmar med Melvin 

Jones Fellowship(MJF) och i förekommande fall med Progressiv Melvin Jones 

Fellowship(PMJF). 

(OBS – Donationer till LCIF:s huvudområden är MJF/PMJF-grundande, men skall anges som 

sådant vid insändandet). 

 

Lions Rent Vatten. 
En miljard människor saknar rent vatten. Varje dag dör 5.000 barn av kolera och andra 

vattenburna sjukdomar. Mammor saknar vatten för att tvätta barnen och smutsiga ansikten 

lockar flugor som sprider plågsamma ögonsjukdomar. Många barn missar skolan då de 

dagligen ska gå långa sträckor för att hämta vatten. Läkare saknar vatten att tvätta sår, 

patienter, händer och instrument. 
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Projektet Lions Rent Vatten förser byar, skolor och sjukhus på Tanzanias landsbygd, i 

regionen Morogoro, med rent vatten. Härigenom förebyggs sjukdomar, minskas 

barnadödligheten samt underlättas vården. Dessutom ges byborna livskvalitet och 

framtidshopp. Målet är att hjälpa 100.000 personer i området Morogoro  att få tillgång till rent 

vatten. 

Det behövs ytterligare ekonomiska resurser till projektet. Med klubbarnas stöd kan målet nås. 

 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 200 kronor per medlem. 

 

Stipendier till personer i Distrikt 101-S. 
Lions Distrikt 101-S delar årligen ut fyra olika stipendier inom olika områden. Härigenom 

bidrar vi till ökat samförstånd mellan människor och så främjar vi en positiv 

samhällsutveckling. 

Stipendierna är både uppskattade och uppmärksammade och det är distriktets klubbar som 

nominerar kandidater. Samtliga stipendier är på maximalt 10.000 kronor och de kan delas ut 

till en eller flera mottagare. 

Klubbarna nominerar till följande stipendier: 

#   Miljöstipendium 

#   Stipendium för medmänsklig insats 

#   Kulturstipendium för ungdom, och 

#   Ett skånskt bragdlejon inom handikappidrotten. 

Nomineringen av kandidater skall vara DG tillhanda senast 31 december 2017. 

 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 

 

Kommittén för miljöservice. 
Lions skall bidra till en miljömässigt hållbar långsiktig utveckling. Miljöfrågorna skall vara 

ständigt närvarande för alla Lions. Vi skall ta ansvar. Vi skall förstå och reflektera över de 

med SEA-U Marint Kunskapscenter är uppmuntrande. Vi skall nu arbeta vidare och 

ytterligare inkludera hela den skånska kustzonen. Klubbarna skall engageras i arbetet och 

därmed stödjas i arbetet för den lokala miljön. Det kommer att vara särskilt viktigt att 

engagera våra ungdomar i denna ödesfråga. 

 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 20 kronor per medlem till vårt 

gemensamma miljöarbete. 

 

Hundar för eftersök av narkotika, vapen och ammunition. 
För 50 år sedan började Tullverket använda sökhundar för att hitta narkotika. En sökhund och 

en hundförare utgör tillsammans ett hundekipage. Idag använder Tullverket sökhundar för att 

söka efter narkotika, vapen och ammunition. Det är åtskilliga beslag som gjorts tack vare Lions 

sponsring. 

Vårt distrikt har under många år samlat in pengar till dessa sökhundar, placerade på 

tullposteringar vid våra gränser. Hundekipagens uppdrag är fortfarande viktigt, kanske än 

viktigare just i dessa tider. 
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Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 

 

Servicehundar i samhällets tjänst. 
En servicehund hjälper personer med funktionsnedsättning med sysslor i vardagen. Det kan 

vara att öppna dörrar, plocka upp tappade saker från marken, hämta saker på hyllor, dra 

rullstolen, tända och släcka lampor, öppna och stänga lådor och skåp, larma om det händer 

något, och så vidare. I Sverige sker utbildningen av servicehundar helt utan statliga bidrag. 

Det är bland annat därför Lions har gått in och sponsrat utbildning av dessa hundar. Vi har 

härigenom kunnat hjälpa personer, om inte till en normal vardag men väl en lättare sådan. 

 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 

 

Insamling av begagnade glasögon. 
I nästan varje hem i vårt land ligger fullt brukbara glasögon som inte längre används. Dessa kan 

emellertid komma till nytta i länder där behovet av glasögon är stort, men de ekonomiska 

möjligheterna att skaffa sådana är små eller inga alls. 

Låda finns att köpa för insamling av glasögonen, en låda som även ger PR för klubben. 

 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att delta i glasögoninsamlingen. 

 

Tältprojektet – Bring Quality to Life. 
Se Avdelning 2 – samordnat. 

 

Lions Quest. 
Se Avdelning 2 – samordnat. 

 

Antimobbing. 
Det pågår idag en omfattande mobbing och kränkande särbehandling mot elever i våra skolor 

runt om i landet, men även i andra sammanhang. Denna mobbing tar sig olika uttryck; psykisk 

mobbing, fysisk mobbing, verbal mobbing och numera även nätmobbing. Mobbingen har 

dessutom ökat över tid. Särskilt nätmobbingen ökar lavinartat. 

Distriktsrådet avser att genomföra ett projekt mot mobbing och kränkande särbehandling, 

föregånget av ett upptaktsseminarium. 

 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 10 kronor per medlem. 

 

Volontärverksamhet. 
Lions planerar för att starta volontärverksamhet i samtliga internationella projekt. Detta får flera 

effekter, dels stärker det projekten dels intresseras ungdomar för Lions hjälpverksamhet med 

presumtivt medlemskap. Samtliga internationella projektansökningar kommer att innehålla 

information om hur många volontärer projektet kan ta emot. 

 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 10 kronor per medlem 
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Avdelning 4. 

 
I Distrikt 101-S är det många klubbar som antingen driver egna internationella 

projekt, eller aktivt stödjer sådana. 

De aktuella klubbarna ser gärna att även andra lionsklubbar i distriktet lämnar 

bidrag till projekten. 

Distrikt 101-S har inget ansvar i eller för projekten. Eventuella frågor kring 

ekonomi, verksamhet, etc ställs till klubbarnas kontaktpersoner. 

 

Lions Club Sweden Be The Change. 

Nytt liv till utsatta flickor och kvinnor i Kongo. 
Gandhis berömda ord ”Be the Change you wish to see in the world” handlar om ett synsätt 

som vi tycker är viktigt och vill hjälpa till att sprida. Vårt stöd ger nytt liv till utsatta flickor 

och kvinnor i Kongo, där tiotusentals kvinnor och barn utsätts för tortyrliknande sexuellt våld 

under de senaste åren. Många av offren överlever inte. De som gör det utesluts ofta av sina 

familjer och står ensamma. Maison Dorcas är ett övergångsboende där de kvinnor som 

överlevt sexuellt våld, eller annars är väldigt utsatta, kan få skydd, omsorg och hjälp. På 

Maison Dorcas får kvinnorna hjälp att bearbeta sina trauma, de lär sig ett yrke, blir en del av 

en gemenskap, och kan få mikrolån för att komma igång med sin försörjning. De bygger upp 

sina sönderslagna liv. 

Maison Dorcas är en del av nobelprisnominerade läkaren Denis Mukweges Panzi Foundation. 

Projektet samarbetar med Panzi Foundations svenska samarbetspartner PMU 

(Pingstmissionens utvecklingssamarbete). 

Lions Club Sweden Be The Change vill ge utsatta människor hopp och framtidstro – 

samtidigt som vi i Sverige inspirerar till engagemang, omtanke och aktiv handling för att 

hjälpa. 

Sandrine blev kidnappad av soldater. Hon våldtogs och misshandlades i två år innan hon 

lyckades fly. Då var hon gravid och födde sedan en flicka. Hon får fortfarande behandling för 

sina skador på Panzi-sjukhuset. När hon är färdigbehandlad finns Maison Dorcas för att ge 

henne och dottern fortsatt hjälp. 
   

Klubbens kontaktpersoner: Shalini Persson, mobil 0708-65 16 33 och Frida Andersson, mobil 

0705-89 12 34. 
 

Hemsida: www.bethechange.se Facebook: bethechangebylions 
 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 

 

Lions Club Bjersund-Bjerred. 

Stöd till barnbyar i Vitryssland. 

mailto:alfgoran.andersson@gmail.com
mailto:dg101s@lions.se
http://www.bethechange.se/
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Vitryssland har ingen egen kärnkraft, men var det land som drabbades hårdast av 

Tjernobylolyckan 1986. När olyckan inträffade tillhörde Vitryssland fortfarande 

Sovjetunionen. Efter upplösningen av Sovjet 1991 blev det upp till var och en av de drabbade 

länderna att hantera konsekvenserna av Tjernobylolyckan. 

De områden i Vitryssland som drabbades var väldigt fattiga och oftast saknade byarna såväl 

elektricitet som telefon. Vatten hämtades i den gemensamma brunnen, i centrum av byn.  

Detta stöd går till barnhem i Gomel Oblast, i Vitryssland. 
 

Klubbens kontaktperson: Björn Jonsson, mobil 0709-67 71 94. 
 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 

 

Lions Club Råå. 

Hosanna Community Projects. Föräldralösa och AIDS-drabbade barn i 

Sydafrika. 
Till Hosanna kommer varje eftermiddag cirka 70-talet barn. De som kommer är de mest 

utsatta barnen i samhället, som vi kan tänka oss. Deras föräldrar har ofta dött i AIDS. 

Barnen tas omhand av äldre syskon eller andra fattiga anhöriga, vilka ofta också är drabbade 

av såväl HIV-AIDS som arbetslöshet. 

En del av barnen bär själv på HIV-viruset vilket de ofta fått av mamman vid födseln. Många 

av barnen bär på traumatiska upplevelser i form av våldtäkt, vuxna i omgivningen med 

alkoholproblem, fysisk bestraffning, brist på mat och kläder, med mera. 

Barnen kommer till Hosanna på eftermiddagen och får där en enkel måltid. Efter maten ges 

social utveckling och annan utvecklande sysselsättning. Det kan vara musik, sport, 

datautbildning, läxhjälp eller bokläsning – Life Skill Program. 
 

Klubbens kontaktperson: Jörgen Runesson, mobil 0705-57 53 52 
 

Hemsida: www.hosannahazyview.com 
 

Distriktsrådet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 

 

Lions Club Höör. 

Stöd till organisationen Fundacion Qhanawara i Bolivia. 
Lions Club Höör ger stöd till Fundacion Qhanawara, som är enliten, oberoende, ideell 

organisation som driver fritidshemmet Qhanawara – en mötesplats för ett 50-tal skolbarn och 

deras familjer i bostadsområdet Los Lirios, cirka åtta kilometer från La Paz. 

Organisationen arbetar främst med barn som kommer från familjer med begränsade resurser 

och visar stora behov av att få hjälp med skolarbetet och behöver stöd inom områdena 

hälsovård och psykologi. Det arbetas även mycket med miljömedvetenhet. Qhanawara arbetar 

med lärare, läkare och psykologer för att tillförsäkra att barnen och familjerna får bästa 

möjliga hjälp. 

Barnen som går på fritidshemmet är mellan 2 till 16 år gamla. Idag tar relativt många 

ungdomar del av verksamheten, vilket är en stor framgång då ett av organisationens största 

mål är att motivera ungdomar att gå ut gymnasiet, och inte hoppa av skolan, för att på så vis få 

större chans till en bättre framtid. 

mailto:alfgoran.andersson@gmail.com
mailto:dg101s@lions.se
http://www.hosannahazyview.com/
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Klubbens kontaktperson: Ulf Petersson, mobil 0702-20 04 55. 
 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 

 

Lions Club Sweden Be the Change. 

Stöd till de fattiga barnen i Yun Nan-provinsen, sydvästra Kina. 
Projektet har startats upp av fem flickor från Kina som samtliga är medlemmar i Lions Club 

Sweden Be the Change. 

I Yun Nan-provinsen är de flesta barnen övergivna av sina föräldrar. Deras livslängd är kort 

jämfört med de flesta barn som bor i storstäder. Detta på grund av brist på utbildningsresurser, 

dålig infrastruktur samt avsaknad av vård från sina föräldrar. Eftersom de flesta av deras 

föräldrar gett sig av till storstäderna, kan vissa av barnen kanske träffa sina föräldrar enbart 

under vårfestivalen. Vissa av barnen kommer aldrig att se sina föräldrar igen utan tas om hand 

av sina mor- eller farföräldrar, även om dessa också behöver hjälp. Det enda sättet för dessa 

barn att komma ur sin nuvarande situation är utbildning. Även om grundskolan är gratis, 

behövs kläder och mat. Barnen i denna region är mycket undernärda. 

Barnen börjar i skolan klockan 8. De måste vakna vid 4-tiden och gå två till tre timmar för att 

komma till skolan på grund av att de inte har pengar för transport samt de dåliga 

vägförhållandena. 

De fem klubbmedlemmarna samlar pengar genom att sälja kläder skänkta av kinesiska 

studenter vid de universitet där de studerar. Även hjälpsamma människor kan sända bidrag för 

uppehälle och skolavgifter, som de fattiga barnen behöver. Medlen kommer sedan, genom 

partners i Kina, att distribueras till olika skolor för att stödja de utsatta barnen.  
 

Klubbens kontaktperson: Eva Persson, mobil 0708-42 24 74. 
 

Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 

 

Lions Club Staffanstorp. 

Stöd till Emma & Therese Children´s Project (ETCP), Uganda. 
Emma & Therese Children´s Project (ETCP) är en Non Governmental Organisation som 

arbetar för utsatta barn i Kabale, Uganda, med särskilt fokus på gatubarn. 

Gemensamt för alla barnen är att de har lämnat ett liv i misär, fattigdom och utanförskap. 

Många av dem har bott på gatan i flera år med droger och hunger som vardag. På Emma & 

Therese Children´s Project strävar man efter att ge dem ett tryggt boende med kärlek, värme 

och omtanke och arbetar för att tillgodose alla deras behov såsom mat och kläder men också 

utbildning, sjuk- och tandvård, psykosocialt stöd, rättshjälp och inte minst en meningsfull 

fritid. Bild, musik, dans och drama är mycket populärt. Likaså att sporta, pyssla, bygga saker, 

plantera, laga mat och baka. Favoriten hos de allra flesta är dock fotboll som de både älskar 

att spela och titta på. 

Just kärleken till fotboll är en av anledningarna till att ETCP också årligen arrangerar en 

ungdomsturnering, som lockar hundratals pojkar och flickor varje jullov och kommit att bli en 

av Ugandas största.  
 

Klubbens kontaktperson: Michael Larsson, mobil 0707-61 96 66. 

mailto:alfgoran.andersson@gmail.com
mailto:dg101s@lions.se
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Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 
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