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150 000 zł czeka na młodych, zdolnych sportowców. 
Uwierz w siebie i wygraj! 
 
Jeszcze tylko do 30 czerwca sportowcy mają szansę starać się o stypendia oferowane przez Fundusz 
Stypendialny Natalii Partyki. Ten wyjątkowy program wspiera młodych, utalentowanych ludzi, 
którzy szukają dofinansowania treningów lub startu w zawodach. Każde stypendium w ramach 
funduszu to od 10 000 do 15 000 zł na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.  

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? 

Stypendia czekają na sportowców w wieku od 16 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie, 
w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub 
paraolimpijskich mogą aplikować o stypendia z Funduszu Natalii Partyki. Każdy kandydat, prócz 
przesłania wniosku aplikacyjnego, musi nagrać 1-minutową prezentację wideo, w której odpowie na 
pytanie – dlaczego to akurat ja powinienem zostać stypendystą Funduszu. Stypendia otrzymają 
kandydaci, którzy z różnych przyczyn mają trudności z rozwojem kariery, ale jednocześnie mają 
sprecyzowane cele sportowe. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów można znaleźć na 
stronie www.fundusznataliipartyki.pl. 

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. Fundacja od samego początku prowadzi dwa programy: Moje Stypendium i E-wolontariat. FDS dzia ła 
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 pięciu 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. 


