Mistrzyni wspiera młodych sportowców
Fundusz Stypendialny Natalii Partyki zawiązał partnerstwo z siecią Biedronka, dzięki czemu
uruchomiony został program stypendialny dla młodych zdolnych sportowców borykających się z
trudnościami w rozwoju kariery. Jest to jeden z niewielu programów tego typu w Polsce.
Tenisistka stołowa Natalia Partyka na co dzień pokonuje bariery i rywalizuje, również z
pełnosprawnymi sportowcami, osiągając liczne sukcesy na arenie międzynarodowej. Stąd jej pomysł,
aby zwrócić uwagę na osoby, które z różnych powodów napotykają na swojej drodze bariery
uniemożliwiające im kontynuowanie kariery zawodowej i poszerzyć ofertę pomocy dla nich.
W związku z tym, że w tenisa stołowego gram już dość długo, wiem, z czym wiąże się kariera
sportowca. To mnóstwo przeszkód i wyrzeczeń. W czasie swojej kariery spotkałam wiele bardzo
życzliwych mi osób, które w różny sposób mi pomagały. Nadszedł taki moment, gdy chciałabym się
zrewanżować. – mówi Natalia Partyka.
Natalia Partyka - trzykrotna mistrzyni paraolimpijska z Aten, Pekinu i Londynu, dwukrotna
uczestniczka igrzysk olimpijskich, medalista mistrzostw Europy, wielokrotna reprezentantka Polski w
tenisie stołowym - przy współpracy z Fundacją Dobra Sieć w 2013 r. utworzyła fundusz stypendialny.
Teraz dzięki partnerstwu z siecią Biedronka zostaną przyznane pierwsze stypendia dla zdolnych
sportowców, mających trudności z rozwojem kariery.

Kto może dostać stypendium z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki?
Sportowcy w wieku od 16 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy
sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach
zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich. Stypendium otrzymają kandydaci,
którzy z różnych przyczyn mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie mają sprecyzowane
cele sportowe. Stypendia w wysokości do 1500 zł miesięcznie będą wypłacane od września 2015 r.
do czerwca 2016 r. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także
1-minutową prezentację wideo. Wnioski stypendialne należy składać do 30 czerwca 2015 r.
Szczegółowe
zasady
przyznawania
stypendiów
można
znaleźć
na
stronie
www.fundusznataliipartyki.pl.

Jak wesprzeć Fundusz Stypendialny Natalii Partyki
Każdy, kto wierzy w młode talenty sportowe i chce im pomóc w rozwoju kariery, może wesprzeć
Natalię Partykę w jej nowym wyzwaniu. Wystarczy przekazać darowiznę na konto Funduszu.
Szczegóły na stronie www.fundusznataliipartyki.pl. Fundusz otwarty jest również na inne formy
współpracy.

DamNaSport.pl
Fundusz Natalii Partyki to jednak nie tylko stypendia. W ramach Funduszu uruchomiona zostanie
pierwsza polska platforma crowdfundingowa dla zdolnych sportowców DamNaSport.pl,
umożliwiająca im zdobycie środków finansowych na rozwój kariery sportowej. Partnerem serwisu
jest sieć Biedronka.

***

Kontakt:
Małgorzata Stradomska-Kalinka
e-mail: stypendium@fundusznataliipartyki.pl
tel: 22 825 70 22
www.fundusznataliipartyki.pl
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Operatorem Funduszu Natalii Partyki jest Fundacja Dobra Sieć – organizacja założona w maju 2009 r. przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, jedną z najbardziej doświadczonych organizacji pozarządowych
w Polsce. Od samego początku prowadzi dwa programy: Moje Stypendium i E-wolontariat. Fundacja działa
głównie w Internecie, a jej najważniejszymi celami są rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz
promocja nowych technologii, jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania
społecznego w Polsce. Owocem tych działań jest m.in. portal mojestypendium.pl - największe obecnie źródło
informacji o programach i konkursach stypendialnych. Od trzech lat Fundacja realizuje konferencje o tematyce
stypendialnej oraz zrealizowała V edycji Konkursu na najlepsze programy stypendialne „Dobre Stypendia”.
W ramach e-wolontariatu promuje wolontariat wykonywany przez Internet. Jako pierwsza, i jedyna, organizacja
z Polski, Fundacja Dobra Sieć została członkiem Europejskiego Centrum Wolontariatu CEV (European Volunteer
Centre), które zrzesza organizacje i instytucje z całej Europy aktywne na polu wolontariatu.
ul. Marszałkowska 6/17
00-590 Warszawa
e-mail: biuro@dobrasiec.org
Tel: +48 22 825 70 22
www.dobrasiec.org
Projekt realizowany we współpracy z agencją marketingu sportowego AKTISPORT sp. z o.o.
j.szydlowski@move.pl

