
Programy społeczno-sportowe
skierowane do dzieci i młodzieży

Programy społeczne, które realizujemy, nie ograniczają się do trzech priorytetowych obszarów, jakimi są:
wyrównywanie różnic społecznych, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz ochrona środowiska. Wśród
podejmowanych przez nas inicjatyw, znaczący udział mają działania związane z propagowaniem zdrowego i
aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Dużą wagę przykładamy do wspierania młodych sportowych
talentów. 

Flagowe projekty:

Szukamy Następców Mistrza

Ze skoczni na szczyt

Przy wsparciu Polskiego Związku Narciarskiego od 2004 roku prowadzimy Narodowy Program Rozwoju Skoków
Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza”, w którym wspieramy najzdolniejszych młodych skoczków. Jest to
największe sportowo-społeczne przedsięwzięcie w historii polskiego narciarstwa. Nieprzerwanie od 2005 roku
organizujemy w ramach programu zawody z cyklu LOTOS CUP na skoczniach w Zagórzu, Zakopanem, Wiśle i
Szczyrku. Jesteśmy fundatorem sprzętu sportowego dla klubów prowadzących młodzieżowe sekcje skoków
narciarskich. Od 2004 r. najzdolniejszym, młodym skoczkom z dziewiętnastu klubów całej Polski zostało
wręczonych między innymi: 261 kompletów nart z wiązaniami, 237 kombinezonów, 100 kasków i 210 par butów
skokowych. Przekazując klubom profesjonalny sprzęt sportowy, program dał możliwość pełnego szkolenia
najmłodszych grup wiekowych. Po zakończeniu cyklu zawodów LOTOS Cup co roku fundowane są stypendia i
nagrody dla najlepszych młodych skoczków, którzy zwyciężyli w klasyfikacji generalnej całego turnieju.

Więcej o programie „Szukamy Następców Mistrza”

Program Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM

Futbol w atmosferze fair play 

Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM (nazwa obowiązująca do końca 2015 roku to Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM)
to program upowszechniania piłki nożnej wśród najmłodszych mieszkańców Pomorza, który realizujemy wspólnie
z Akademią Piłkarską Lechii Gdańsk (APLG). W ramach programu funkcjonuje 14 ośrodków współpracujących z
APLG jako kluby partnerskie oraz kluby patronackie. Obejmuje on m.in. wspólny program szkoleniowy dla
wszystkich ośrodków, szkolenia dla trenerów, zakup sprzętu treningowego i sportowego, wspólne wyjazdy na
obozy, stypendia sportowe zarówno dla najzdolniejszych zawodników jak i tych, w trudnej sytuacji materialnej.
Aktualnie metodycznym i wieloletnim treningiem objętych jest ponad 3 000 dzieci, które uprawiają piłkę nożną
wyczynowo, startując na co dzień w rozgrywkach organizowanych przez Okręgowe Związki Piłki Nożnej. Docelowo
zawodnicy APLG mają zasilać młodzieżowe reprezentacje Polski oraz zawodowe kluby piłkarskie.

Więcej o programie  „Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM"

http://szukamynastepcowmistrza.lotos.pl/
http://www.pilkalotos.pl/#view:intro



