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LTA SERVES to wiodący program sportowy Brytyjskiej Federacji Tenisowej LTA na rzecz rozwoju, 
dzięki któremu tenis może stać się częścią lokalnej społeczności. Dzięki temu programowi tenis 
i korzyści z niego płynące trafiają do miejsc, w których do tej pory nie można było w niego grać oraz do 
ludzi, którzy być może nigdy nie podnieśli rakiety lub nigdy nie pomyśleli, że tenis może być dla nich.

Program LTA SERVES skierowany jest do młodych ludzi w wieku 8-18 lat z różnych środowisk i jest prowadzony 
w różnych miejscach, takich jak: domy kultury, kluby młodzieżowe, meczety, gurudwary, mandiry i salki kościelne.

Wspieramy organizacje społeczne, angażując i podnosząc kwalifikacje lokalnych mieszkańców, aby stali się oni 
„liderami tenisa”, umożliwiając im tym samym prowadzenie zajęć z gry w tenisa dla młodych ludzi. Możemy nawet 
zapewnić bezpłatne usługi mające na celu pomóc organizacji stać się bardziej zrównoważoną finansowo.

Program wykorzystuje siłę tenisa, dzięki której można pozytywnie rozwiązać niektóre z najważniejszych 
problemów, z jakimi boryka się obecnie młodzież, poruszając tematy dotyczące pewności siebie, zdrowia i dobrego 
samopoczucia oraz siły zjednoczonej społeczności.

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ?
Pakiet „light”:
Organizuj lekcje tenisa przez co najmniej 
12 tygodni w roku, by otrzymać: 
• bezpłatne szkolenie lidera tenisa
• bezpłatny zestaw sprzętu
• bezpłatne wsparcie w zakresie generowania przychodów
• 3 spotkania oferujące wsparcie w ciągu roku
• bardzo szybkie i proste kwartalne ankiety ewaluacyjne 
       i kontrolne

Pakiet „standard”:
Organizuj lekcje tenisa przez co najmniej 
36 tygodni w roku, by otrzymać: 
• wszystkie elementy pakietu „light” oraz...
• dostęp do bezpłatnego programu zmiany społecznej 
• dostęp do bezpłatnych programów dla żeńskiej siły  
       roboczej
• wsparcie na rzecz szerszych więzi społecznych
• 6 spotkań oferujących wsparcie w ciągu roku
• kwartalne ankiety ewaluacyjne i kontrolne

ZAANGAŻUJ SIĘ:
Jeżeli organizacja działająca w Twojej społeczności  
jest zainteresowana udziałem w programie, wejdź na  
stronę www.lta.org.uk/serves, by dowiedzieć się więcej  


