ATP ACES FOR CHARITY PODPOŘILA NADAČNÍ FOND TOMÁŠE
BERDYCHA
Brno, 9. ledna 2015 – Nadační fond Tomáše Berdycha byl 7. ledna 2015 oficiálně podpořen
grantovou dotaci z prostředků Mezinárodní tenisové asociace ATP ACES for Charity. Dotací
ve výši 15 000 Euro byl podpořen projekt Sport s nadačním fondem Tomáše Berdycha, který je
pilotním projektem nadačního fondu.
Nadační fond Tomáše Berdycha byl v roce 2013 založen Tomášem Berdychem za účelem podpory
rozvoje sportovních aktivit dětí i dospělých. „Založení nadačního fondu je vyústěním mého přání
vrátit část podpory, kterou díky sportu přijímám zpět. Uvědomuji si rozdíl mezi financováním
vrcholového sportu a sportu na úrovni každodenního života. Vím, že je to právě nedostatek financí,
který tlačí mnohé k tomu, že sport posouvají do pozadí na úkor zajištění základních životních
potřeb.“ Popisuje své zkušenosti s financováním sportovního odvětví Tomáš Berdych, profesionální
tenista, hráč Asociace Profesionálních Tenistů (ATP), zřizovatel a předseda Správní rady Nadačního
fondu Tomáše Berdycha. První podpora z rozpočtu nadačního fondu bude poskytována v roce 2015.
Program ATP ACES for Charity je globální iniciativa zacílená na podporu charitativních akcí v
zemích, ve kterých jsou pořádány sportovní události pořádané ATP World Tour. Podporovány jsou
charitativní turnaje a dobročinné aktivity hráčů, zaměřené na široké spektrum poskytování pomoci od
vzdělávání po zdraví a fitness. Od zahájení programu v roce 2011, udělila ATP roční granty ve výši
10 – 15 000 dolarů na vybraný počet charitativních turnajů a dobročinných projektů hráčů ATP
World Tour.
V předchozích letech byli podpořeny například: Novak Djokovic Foundation (2011, 2013), The
Rafael Nadal Foundation (2011), The Japan Tennis Association (2011), The Roger Federer
Foundation (2012), The Andy Roddick Foundation (2012), The Washington Tennis & Education
Foundation (WTEF) (2011, 2013) a další.
Projekt Sport s Nadačním fondem Tomáše Berdycha si klade za cíl podpořit sport v rámci místních
komunit a rozvoj sportovních aktivit u dětí školního věku. Projekt obsahuje dvě obsahově rozdílné
části. Vytvoření webové aplikace s databází slevových nabídek poskytovatelů sportovních služeb a
průběžná tvorba a aktualizace nabídek sportovních programů určených prioritně školám, klubům a
sportovním oddílům v rámci celé České republiky. „Prostřednictvím projektu chceme napomáhat
dlouhodobému zpřístupnění sportovních aktivit lidem, kteří jsou omezeni nedostatkem finančních
prostředků a motivovat mladé lidi ke sportu. Jsme přesvědčeni, že investice do projektu postaveného
na vytvoření funkce prostředníka mezi zájemci o sport a poskytovateli sportovních služeb můžeme
vytvořit naprosto nové prostředí pro realizaci řady dalších programů.“ Představil projekt Tomáš
Berdych, předseda Nadačního fondu Tomáše Berdycha.
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