
ФОНДАЦИЈА 
СПОРТА МЛАДИХ 

Оснивачи: 
 

УДРУЖЕЊЕ ЗА ТРЖИШНЕ 
КОМУНИКАЦИЈЕ 



I Пројекат 

СТВАРАЈМО 
СПОРТИСТЕ 

АУТОРИ: Програмски тим Фондације спорта 
младих 
 
РЕАЛИЗАТОРИ: Фондација спорта младих и 
Српски савез професора физичког васпитања 
и спорта 

ССПФВС 



МИСИЈА: Мисија нам је склонити децу са улице, дати им 
могућност да мање времена проводе унутра и омогућити да 
будуће генерације имају здраво усмерење и правилну 
социјалну интеграцију. 

 

ВИЗИЈА: Неговање здравља деце са циљем да будућим 
генерацијама спорт постане саставни део живота 

 

ИНСТРУМЕНТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 
• Уредимо и активирајмо игралишта 
• Ангажујмо спортске ПЕДАГОГЕ 
• Створимо нове спортисте 
 

Нека фер плеј постане животни мото 
 



СЛОГАН 
“Трчи, скачи, скијај, пливај, 
лопту смечуј, ил’ шутирај!” 



СЛОГАН 
“Пуцај, брани, гол, кош дај, 

суди, бодри, навијај, 
спорт је радост и 

фер плеј знај,  
сваки успех има сјај!” 

 



ЦИЉЕВИ 
1. Унапредити здравље деце 
2. Створити услове за нове  

  спортисте 
3. Запослити стручњаке 
4. Уредити спортске терене 
5. Унапредити комплетан  

  спортски амбијент, спортску  
  културу и понашање 



Целогодишња  активност 
 

Тренажни процес:                                                        Летњи кампови: 
  Септембар – Јун                                                           Јун, Јул и Август 
10 месеци у години                                                            по 8-10 дана 

ПЛАН АКТИВНОСТИ 



Подршка: 

Пријатељи фондације: 

• Српски савез професора физичког  

   васпитања и спорта 

• Удружења тренера 

• Партнери и сарадници 

• Привредници, уметници, писци,  

  спортисти, пропагандисти...  

• Донатори, љубитељи спорта 

  

Медији: ТВ, штампа, радио и интернет 



Предвиђени трошкови 

  2500 evra по терену на годишњем нивоу 
  za grupu do 30 dece 
 

1. Трошкови плате и доприноса за тренере 

2. Брендирање терена 

3. Обезбеђивање опреме и реквизита  

4. Трошкови такмичења 



Реализовани пројекти у прошлости 

• Минибаскет 
• Спортски кампови 
• Развојно-тренажни центар 
• Образовни центар 
• АБЦ спорта (издаваштво) 
• Sprite полу терени 
• Raiffeisen банка и Uniqua терени 
• Street ball 
• Међународни турнири 
• Хуманитарне активности 
• БГ маратон 
• All-star утакмице 
• Mатематичка гимназија 

 



РЕАЛИЗОВАНЕ АКЦИЈЕ У ПРОШЛОСТИ 



РЕАЛИЗОВАНИ ТЕРЕНИ У 
ПРОШЛОСТИ 



БУДИТЕ И ВИ ПРИЈАТЕЉ 
ПРОЈЕКТА СТВАРАЊА 
НОВИХ СПОРТИСТА 

 



Брендинг 
(терена) 
 
Промо матeријали 
(присуство логотипа компаније на промо материјалима) 
 
Media attention 
(ПР, интервјуи, помињање у медијима) 
 
АТL кампања 
(присутво логоа компаније) 
 
Event  
(приликом отварања игралишта, уз присуство познатих 
имена из света спорта) 

Маркетиншке могућности: 



Маркетиншки пакет “ЈЕДАН ТЕРЕН”: 

• Брендирање једног терена 
 

• Брендирање комплетне опреме тренера задуженог  
  за тај терен 
 

• Медијски пропраћено отварање терена 
 

• Помињање компаније у прес најавама и  
  саопштењима поводом акције 



Помозимо деци да 
буду здрава, да 

тренирају у близини 
својих домова! 



Обрадујмо децу у целој Србији! 

Будите део нашег ТИМА! 

Јер смо одговорни 
Јер заједница брине 

Јер их учимо какви да буду сутра 



Улица: Делиградска 27, Београд 
Телефон: 011/264-31-82 
Мобилни: 063/899-74-99 
E-mail: office@fsm.com 
Website: www.fsm.rs 

Урош Таминџија 
        директор 



ХВАЛА 


	ФОНДАЦИЈА СПОРТА МЛАДИХ
	I Пројекат
	Slide Number 3
	СЛОГАН
	Slide Number 5
	ЦИЉЕВИ
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Предвиђени трошкови
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19

