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DAN LAZAR

Am jucat tenis de performanță timp de 9 ani, 

perioadă în care am reușit sa câștig câteva turnee si 

să devin vice-campion național al României in 2011. 

Deși nu am ajuns #1 mondial si nu am avut numai 

10 pe linie, tenisul m-a învățat sa mă lupt și să am 

tot timpul atitudine de învingător. Aceste două 

valori reprezintă fundația Tennis Hero.

CARLA GEORGESCU

Am jucat tenis de performanță timp de 8 ani, 

perioadă în care am reușit să ajung #2 in Australia, 

tara mea natală. Iubesc tenisul si vreau sa ajut copiii 

să descopere bucuria de a juca tenis.

Fondatori



Misiunea noastra

Tennis Hero crede în a oferi fiecărui copil șansa de a juca tenis și de a se dezvolta, indiferent de mediu sau de 

posibilitățile financiare. Tennis Hero este pentru toți, este o școală de tenis specializată în lecții pentru copii, care 

a pornit de la ideea de a-i ajuta pe copiii să se dezvolte prin tenis. A juca tenis de la vârste fragede este corelat 

cu a avea mai mult succes în viață. Tenisul te învață disciplina, munca în echipă și atitudinea de învingător.

Ce avem cu totii oare în comun cu Harry Potter, Superman sau Iron Man?

Mitul eroului există în toate culturile, un mit permanent actualizat de puterea transformatoarea a oamenilor 

care influențează mersul omenirii prin propriile povești de viață și impactul lor. Ieșiți din așa-zisa „zonă de 

confort” și aveți o experiență care vă transformă, dar nu vă opriți aici, vă reinventați iar și iar cu fiecare nouă 

experiență trăită. Poate nu spintecați cu adevărat dragoni și nu vă luptați cu Voldemort, dar vă confruntați cu 

probleme la fel de cutremurătoare. 

Tennis Hero este fiecare copil care joacă tenis și dă 110% la fiecare sesiune, indiferent de rezultatul final, doar cu 

scopul de a juca mai bine de fiecare dată.
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Prima lectie de tenis pentru toti

Noi generăm schimbare oferind tuturor 
posibilitatea de a experimenta bucuria 
tenisului. Până în prezent, 500 de copii au 
beneficiat de lecții gratuite de tenis, dintre 
care 217 doar in 2017.



Tenis pentru toti copii fara posibilitati

Tennis Hero este pentru toți, este o școală de tenis specializată 
în lecții pentru copii, care a pornit de la ideea de a-i ajuta pe 
copiii să se dezvolte prin tenis, indiferent de posibilitati. A juca 
tenis de la vârste fragede este corelat cu a avea mai mult 
succes în viață. Tenisul te învață disciplina, munca în echipă și 
atitudinea de învingător. In 2017, 393 de lectii de tenis gratuite 
au fost oferite copiilor fara posibilitati.

Oferim copiilor fără posibilități financiare șansa de a juca 
regulat tenis cu un antrenor, gratuit.

Inscrieți-vă prin trimiterea unui e-mail la social@tennishero.ro



Tenis de performanta gratuit

Oferim jucătorilor de performanță selectați 
șansa de a juca zilnic tenis, gratuit.

În fiecare an organizăm o selecție a celor 
mai buni 20 de jucători de performanță și 
oferim un an de instruire, gratuit, celor mai 
buni 2 jucători.

Înscrie-te la performance@tennishero.ro



Rezultate financiare RON

88%

12%

Persoane Fizice

Persoane Juridice

Venituri

Persoane Fizice 284.656

Persoane Juridice 41.936

Total 326.593



Rezultate financiare RON

65%

24%

11%

Activitate Sportiva

Administrativ

Evenimente

Cheltuieli

Activitate sportiva 199.858

Administrativ 72.942

Evenimente 31.176

Total 303.977



Echipa Asociatiei
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Cum ne poti ajuta?

COMPANIE: În cazul în care 

înregistrați profit fiscal, cei 20% din 

impozitul pe profit sau 5 la mie din 

cifra de afaceri pot fi direcționați în

tot timpul anului. 

Procedura nu implică niciun cost din 

partea dumneavoastră. 

Putem să dezvoltăm împreună un 

program concret de CSR în care să

răspundem nevoilor angajaților de a 

se implica în cauze sociale și ale 

copiilor. 

PERSOANA FIZICA: Puteți aduce culoare în viața

copiilor fără venituri donând orice sumă online 

la doneaza@tennishero.ro, prin completarea 

unui ordin de plată cu datele noastre, prin 

direcționarea celor 2% din impozitul pe venit. 

De asemenea, ne puteți fi alături accesând

serviciile din Scoli de tenis Tennis Hero la tarif 

întreg sau să fiți alături de echipa noastră la 

evenimentele sportive. 
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”Philanthropy lies at the heart of

human greatness” – Bill Gates

Multumim ☺


