NADACE SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE (NSM) byla založena
v roce 1993. V počátcích fungovala na území města
Plzně. Od roku 2003 svoji působnost rozšířila na území
celé České republiky.
POSLÁNÍM NSM je zlepšování podmínek pro výběr,
výchovu a další rozvoj sportovně talentované mládeže. Vedle sportovních talentů podporuje významné
sportovní akce pořádané v dané věkové kategorii na
území ČR. Klade důraz na ocenění a prezentaci úspěchů
mladých sportovců. Soustředěnou pozornost věnuje
především velkým městům. V Plzni vyhlašuje nejlepší
sportovce města v dětských a mládežnických kategoriích, na které navazuje výstava se sportovní tematikou.

POMÁHÁME SPORTOVNÍM NADĚJÍM
OBLASTI PODPORY NSM

NSM DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJE s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, Českým olympijským
výborem, se sportovními svazy, s vybranými vyššími
a vysokými školami, s krajskou správou, samosprávou,
neziskovými organizacemi i dalšími partnery a přispěvateli.

 Podpora mimořádných sportovních talentů
ÚSPĚŠNÍ SPORTOVCI,
KTERÉ NSM V MINULOSTI
PODPOROVALA:

(jednotlivci i kolektivy)

 Podpora sportovních soutěží republikového
a mezinárodního významu

 Iniciace zájmu dětí o sport
PODROBNOSTI O VŠECH VYPSANÝCH GRANTECH NALEZNETE NA WWW.NSM.CZ.
Pozn.: Vedle veřejně vyhlašovaných grantů se NSM věnuje také vlastní projektové činnosti orientované ve prospěch
sportovně talentované mládeže v ČR.

KLÍČEM KE ZDRAVÉMU VÝVOJI
DÍTĚTE JE POHYB

Lenka Marušková (Hyková) –
sportovní střelba

Odemknout zámek můžeme podporou pohybu a vštěpováním zájmu o sport.
Dveře ke zdraví zamykáme lhostejností k nekonečnému vysedávání
u televize a počítače.

Stříbrná na olympijských hrách 2004 v Athénách.
Bronzová na mistrovství světa 2010 v Mnichově.

 NSM zdůrazňuje všestrannou pohybovou průpravu
a celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Pohybové aktivity zlepšují kvalitu života.
Kdo sportuje, nezlobí.
Být fit znamená nebýt out.
Za zdraví a optimální vývoj dětí mají
odpovědnost především rodiče.
Škola a sportovní organizace těmto
snahám napomáhají.

Jan Šefl - plavání
Český reprezentant a rekordman, medailista
z mistrovství Evropy juniorů 2008.
Petr Čech o Nadaci: „Něčeho
dosáhnout není jednoduché.
Potřebujete k tomu nejen píli, talent,
odvahu a štěstí, ale i dobré zázemí
a podporu. Nadace sportující mládeže
promyšleně pomáhá mladým sportovcům. Za to jí patří dík.“

 Není příznivcem předčasné
sportovní specializace.

Tereza Huříková - cyklistika
Juniorská mistryně světa v časovce na silnici 2004.
Zlatá na MS juniorů horských kol 2005.
Stříbrná na ME horských kol 2006 v kategorii U23.

Nadace sportující mládeže| Štruncovy sady 3 | 301 00 Plzeň | Internet: www.nsm.cz | e-mail: info@nsm.cz
tel./fax: 377 236 696 | Doba pro osobní konzultace: pondělí a středa 10 – 12 a 14 – 18 hod.
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Michal Michalík – moderní pětiboj
Bronzový na MS 2003, šestý na OH v Aténách.

