
Od 20 lat krotoszyńscy Lioni wspierają potrzebujących  
Lions Clubs International jest największą na świecie pozarządową organizacją prospołeczną, 

zrzeszającą około 1.351.300 członków w 208 krajach świata. Mottem jej członków jest: „We Serve” (Służymy). 
Lioni wspierają potrzebujących. Realizują ogólnoświatowe programy zapobiegania patologiom społecznym, 
walki z chorobami oczu i cukrzycy oraz ochrony środowiska naturalnego. Niosą pomoc poszkodowanym 
w kataklizmach. Budują i wyposażają szpitale, fundują stypendia dla uzdolnionej młodzieży, dożywiają dzieci 
i bezdomnych, finansują kosztowne operacje medyczne, fundują sprzęt rehabilitacyjny. Wielu mieszkańcom 
krajów trzeciego świata zapewniają podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną. Organizują imprezy 
kulturalne, dbają o rozrywki i wypoczynek dla sierot i dzieci z ubogich rodzin. Lioni podnoszą jakość życia 
swoich lokalnych społeczności. Realizując cele lionizmu, kierują się kodeksem etycznym. Lions Clubs 
International jest jedną z nielicznych organizacji na świecie, która na wsparcie potrzebujących przeznacza 
100% funduszy, pozyskanych na działalność statutową. Koszty administracyjne i funkcjonowania 
Stowarzyszenia pokrywane są ze składek jego członków. Od ponad 90 lat społeczności na całym świecie 
mogą liczyć na członków ruchu Lions.

Lions Club w Krotoszynie działa od 1991 roku. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. 
W czasie swojej ponad dwudziestoletniej działalności pomogliśmy ogromnej rzeszy osób oraz lokalnym 
instytucjom. Dla krotoszyńskiego szpitala zakupiliśmy inkubator i 2 kardiotokogramy dla oddziału 
noworodkowego. Mieliśmy swój udział przy współfinansowaniu „Błękitnego Pokoju” dla osób pokrzywdzonych 
w konfliktach rodzinnych i społecznych oraz zakup i montaż specjalistycznej windy do przewozu wózka 
z inwalidą. Wielokrotnie realizowaliśmy programy pomocy dla dzieci ze szkół i przedszkoli. Nasz Klub 
uruchomił jedyną nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego mieszczącą się przy 
szpitalu Ginekologiczno-Położniczym w Krotoszynie. 

W 2013 roku realizujemy nowe projekty: wypoczynek letni dla dzieci z najuboższych rodzin 
z powiatu krotoszyńskiego, realizowanego pod hasłem „Wakacje z Lions Clubem Krotoszyn”, a także 
systemu nagród za wybitne osiągnięcia w nauce i wsparcia finansowego dla najzdolniejszych spośród 
nich. Chcemy to sfinansować z 1% podatku wpłaconego na organizację pożytku publicznego. 
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