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Piłkarze filantropii. Na co przekazują swoje pieniądze?
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Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo
Foto: EastNews

Zarabiają miliony dolarów rocznie i chętnie się nimi dzielą. Zobacz jak pomagają najsłynniejsi
piłkarze świata.
Jest drugi na liście najlepiej zarabiających piłkarzy. Tylko w zeszłym roku na jego konto wpłynęły
42 miliony dolarów. Ale nie pozostaje obojętny na potrzeby innych.
JuŜ od wielu lat angaŜuje się w działalność charytatywną. Bodźcem do zaangaŜowania się
działalność charytatywną był materiał telewizyjny z tsunami w Indonezji z 2004 roku, na którym
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piłkarz zobaczył chłopca w koszulce z numerem 7 portugalskiego reprezentacji, który stracił w
kataklizmie całą swoją rodzinę. Wtedy Ronaldo postanowił utworzyć fundusz na rzecz
poszkodowanych w katastrofie.
Najczęściej udziela się na rzecz walki z AIDS, pomocy dzieciom z biednych środowisk, ofiarom
katastrof naturalnych oraz ludziom cierpiącym skrajną biedę. Jest ambasadorem akcji Save the
children oraz Aid Still Requirred.
tekst powstał we współpracy z Fundacją dla Polski

Zdjęcie 2 z 6
Na zdjęciu: Lionel Messi
Foto: BPI/REPORTER/REPORTER

Lionel Messi jest nie tylko znakomitym piłkarzem, ale równieŜ wraŜliwym człowiekiem. Gwiazdor
Barcelony od pewnego czasu opłaca rachunki medyczne 12-letniego chłopca, cierpiącego na
karłowatość przysadkową.
Choroba ta, związana ze zmniejszonym wydzielaniem (lub brakiem) hormonu wzrostu, była w
przeszłości udręką napastnika Dumy Katalonii. Messi trafił do Barcelony między innymi dlatego, Ŝe
klub pokrył koszty jego leczenia.
Teraz Messi, jeden z najlepiej zarabiających zawodników świata, na którego konto w zeszłym roku
wpłynęło w sumie 39 milionów dolarów, postanowił pomóc tym, którzy zostali dotknięci podobnym
schorzeniem. Zobowiązał się do opłacania rachunków medycznych 12-latka z Maroka, Waleeda
Kashasha.
Chłopiec marzył o tym, by zostać piłkarzem, ale jego rodziny nie stać było na leczenie, dlatego
matka Waleeda, Soad al-Affani, postanowiła napisać list do Messiego, zwracając się z prośbą o
pomoc. Odpowiedź przeszła jej najśmielsze oczekiwania: Argentyńczyk zobowiązał się, Ŝe przez
najbliŜsze sześć lat będzie co dwa tygodnie przekazywał 208 euro, które jest potrzebne na leczenie
Waleeda Kashasha hormonem wzrostu.
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Na zdjęciu: Didier Drogba
Foto: Lscom/CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Didier Drogba, legenda londyńskiego klubu Chelsea, oprócz tego, Ŝe niszczy rywali na boisku, lubi
takŜe pomagać innym. Ten reprezentant WybrzeŜa Kości Słoniowej otworzył fundację swojego
imienia po tym, jak młodszy brat jego najlepszego przyjaciela zachorował na białaczkę. Przekazał na
nią do tej pory ponad dwa miliony dolarów, które zebrał podczas zaledwie trzech meczy
charytatywnych.
Drogba jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie. Tylko w ciągu zeszłego roku na
jego konto wpłynęłoi 14,2 miliona dolarów - donosił Forbes. Jego głównym źródłem dochodu jest
klub piłkarski i umowy sponsorskie. To właśnie honorarium z umowy z Pepsi - trzy miliony dolarów
- przeznaczył na sfinansowanie kosztów budowy szpitala dla dzieci w AbidŜanie, swoim rodzinnym
mieście.
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Na zdjęciu: Zinedine Zidane
Foto: Raphaël Labbé/CC BY-SA 2.0/Wikimedia

Zinedine Zidane, światowej sławy piłkarz francuski jest od kilku lat ambasadorem Danone Nations
Cup, czyli międzynarodowych mistrzostw w piłce noŜnej dla dzieci, w których co roku uczestniczy
dwa i pół miliona chłopców i dziewcząt od dziesiątego do dwunastego roku Ŝycia.
Dlaczego działa charytatywnie? - Przychodzi w życiu taki moment, że chce się oddać chociaż część
tego, co się wcześniej dostało - mówi. - Piłka nożna dała mi tak wiele, i chciałem przekazać swoje
doświadczenie młodszemu pokoleniu. Bo ona niesie z sobą potężny potencjał jednoczenia ludzi –
na boisku i na trybunach. Każdego roku jestem pod ogromnym wrażeniem tych wszystkich
dzieciaków, które zjeżdżają się z czterech stron świata, mówią tak różnymi językami, reprezentują
tak różne kultury, a gdy znajdą się razem na boisku, wszystkie bariery znikają! - mówił piłkarz
podczas jednego z meczy.
Piłkarz przekazuje na ten cel milion dolarów rocznie. Jego osobisty majątek wyceniany jest na 70
milionów dolarów - donosi Forbes.

4

Zdjęcie 5 z 6
Na zdjęciu: Jerzy Dudek
Foto: ADAM STASKIEWICZ/EastNews

Jerzy Dudek, polski bramkarz namówił swoich kolegów z Realu Madryt do wzięcia udziału w
charytatywnej akcji Szlachetna Paczka. Dzięki namowie polskiego bramkarza zawodnicy Realu
Madryt przygotowali świąteczne paczki dla wybranych polskich rodzin. Za swoje działania Jerzy
Dudek został uhonorowany nagrodą w kategorii ZaangaŜowanie w program społeczny w tegorocznej
edycji konkursu Gwiazdy Dobroczynności.
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Na zdjęciu: Andreas Isaksson i Mariella Isaksson

W dobroczynną działalność znanych piłkarzy włączają się teŜ często ich rodziny. I tak Ŝony
szwedzkich piłkarzy rozpoczęły akcję pomocy dzieciom z domu dziecka pod Kijowem, gdzie
reprezentacja Trzech Koron rozegra trzy mecze grupowe podczas mistrzostw Europy
Europ (8 czerwca - 1
lipca 2012).
- Kiedy turniej odbywa się na Ukrainie, naturalną rzeczą jest, że należy pomóc tym, którzy zostaną
zapomniani przy fanfarach i blichtrze towarzyszącym tej wielkiej imprezie - mówi Mariella
Isaksson, Ŝona Andreasa, bramkarza PS
PSV
V Eindhoven w rozmowie z dziennikiem Aftonbladet. Do
domu dziecka trafią nowe ubrania, sprzęt sportowy, sprzęt do nauki oraz meble.
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