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Děláte něco úžasného! Tím, že poskytujete jedno 

jídlo denně všem dětem ve Vámi vybrané škole, 

dáváte mladým lidem v jedné z nejchudších zemí 

světa šanci získat životně důležité vzdělání, aniž by 

byli rozptylováni hladem.  

 

Bez Vaší podpory by tyto děti musely pracovat na 

poli, žebrat na ulicích, nebo dokonce vybírat 

odpadky, jenom aby přežily. 

 

Jen díky štědrosti lidí jako jste Vy, se dílo Mary’s 

Meals od roku 2002 rozrostlo z pouhých 200 dětí v 

Malawi na dnešních 1,425,013 dětí, kterým 

zajišťujeme každý školní den jedno vydatné jídlo v 

18 státech světa.  

 

Děkujeme, že Mary’s Meals dáváte tak štědré dary 

a že jste si vybrali sponzorování celé školy. Máme 

velkou radost, že s Vámi můžeme sdílet tuto zprávu 

o Vašem projektu! 

 

 

 

 

 

Děkujeme, že měníte životy! 



Rychlá připomínka naší práce a našeho přístupu… 

 

• Mary’s Meals je jednoduchá myšlenka, která 

funguje. Poskytujeme dětem v místě jejich 

vzdělávání jedno hodnotné jídlo denně s cílem 

přilákat je do školních tříd, aby získaly 

vědomosti, které jim v budoucnu mohou pomoci 

vymanit se       z chudoby.  

 

• Hnutí Mary’s Meals se zrodilo v roce 2002, kdy 

Magnus MacFarlane-Barrow navštívil Malawi 

sužované hladomorem a potkal tam matku 

umírající na AIDS. Když se jejího nejstaršího 

syna Edwarda zeptal, jaké jsou jeho životní sny, 

odpověděl jednoduše:„Chtěl bych mít co jíst a 

taky bych jednou rád chodil do školy.“ 

 

• Snažíme se, aby každé dítě dostalo jedno jídlo 

denně v místě svého vzdělávání a aby se ti, kteří 

mají víc, než sami potřebují, dělili s těmi, kterým 

chybí i to nejzákladnější.  
 

O Mary’s Meals 



• Světový průměr nákladů na stravování 

  jednoho dítěte po celý školní rok s Mary’s  

  Meals je pouze £13.90 / €15.60 / $19.50. 

 

• Mary’s Meals sytí každý školní den 

  1,425,013 dětí v 18 státech světa.  

 

• Výzkum ukazuje, že školy, ve kterých děti  

  dostávají pokrmy Mary’s Meals, mají vyšší 

  počet zapsaných dětí, lepší docházku a 

  vykazují zlepšení školního prospěchu. 

 

• Usilujeme o to, aby naše provozní náklady 

  zůstaly nízké – nejméně 93% darů je použito 

  na charitativní práci. 

 

• Mary’s Meals je celosvětové nevládní 

  občanské hnutí. Bez nadšených, vytrvalých 

  dobrovolníků by naše činnost nebyla možná. 

O Mary’s Meals 



• Stravovací programy Mary’s Meals jsou plně 

v režii dobrovolníků z místních komunit, kteří 

pokrmy připravují a podávají. Jen v Malawi 

jich máme kolem 80,000. 

 

• Kdekoliv je to možné, vyrábíme naše jídla z 

místních produktů, což pomáhá nastartovat 

zdejší ekonomiku. 

 

• Mezinárodní vedení Mary‘s Meals sídlí v 

obyčejné boudě v odlehlé části Skotské 

vysočiny. 

 

• Mary’s Meals je pojmenováno po Marii, 

matce Ježíše, která vychovávala své vlastní 

dítě v chudobě. 

 

• Mary’s Meals je nedenominační charitativní 

organizace, která je založena na vzájemné 

úctě a spojuje všechny lidi bez ohledu na 

jejich vyznání.  

 

 

 

O Mary’s Meals 



Malawi je jedna z nejchudších zemí světa, kde každý 

čtvrtý člověk žije v extrémní chudobě. Je také jednou 

ze zemí nejvíce postižených virem HIV a AIDS. Více 

než milion dětí v Malawi kvůli tomuto onemocnění 

osiřelo.  

 

Malawi byla první země, která se zapojila do našeho 

školního stravovacího programu a zůstává naší 

největší programovou zemí. S Vaší pomocí dnes 

zajišťujeme pokrmy asi 30% všech dětí školního věku 

v celé zemi! 

 

Ndasalatati (11 let) je jen jedno z dětí v Malawi, které 

ve škole dostávají pokrmy Mary's Meals. Žije se 

svými rodiči a třemi sourozenci a každý den dlouho 

cestuje, aby se dostal do školy. Jídlo, které dostává 

od Mary’s Meals, mu dává energii se učit. 

 

Řekl nám: “Kaše mě zasytí. Více se mi ve škole daří 

a jsem úspěšný u zkoušek, když se teď můžu v 

hodinách soustředit.” 

 

 

 

Mary’s Meals v Malawi 



Podrobnosti o sponzorství 

Země Počet žáků 

829 žáků  419 chlapců 410 dívek 

Jídlo 

Kukuřičná kaše 

obohacená o 

vitamíny 

Malawi 

Jméno školy: Namwiri Primary School, Blantyre, Malawi 

 

Sponzorováno:  Skupina podporovatelů ČR , Mary’s Meals Česká republika 

 

K pokrytí nákladů na jídlo pro tuto školu na rok 2018 bylo potřeba 349 009 Kč 

 



Lokace Vaší školy 

Namwiri Primary School 
 



 
Základní školu Namwiri nyní navštěvuje 

829 žáků, z toho 419 chlapců a 410 dívek. 

Jsou to žáci 1. až 8. ročníku.  

 

Na škole je 8 stálých tříd a žáky vyučuje 

celkem 11 učitelů. Zdrojem vody je vrt          na 

školním pozemku, který je velmi blízko 

kuchyni. Je tam také 14 suchých záchodů, 

které jsou rovnoměrně rozděleny mezi chlapce 

a dívky. 

 

Kromě kousku lesa, má škola také sportovní 

prostory, které mohou děti využívat. 

 

O Vaší škole 



  

„Do školy chodím hladový, protože doma nemáme dost jídla. Škola je důležitá, protože je to místo, kde se 

učím číst a psát. Až dokončím školu, chtěl bych být účetním. “ 

 

 Kassimu Magalasi, 12 let, 5. ročník 

__________________________ 

 

 „Kaše mi dodává energii, která mi pomáhá dávat ve třídě pozor. Až dokončím školu, chtěla bych být 

učitelkou. “ 

 

–Amida Sailasi, 13 let, 6. ročník 

__________________________ 

 

 „Díky kaši chodí spousta dětí do školy a své třídy už neopouští. V loňském roce jsme měli velmi špatnou 

sklizeň, takže mnoho rodin nemá doma jídlo. “ 

 

Susan Chimwaza, Dobrovolnice - kuchařka 

__________________________ 

 

„Naše škola se nachází v chudé oblasti, kde není žádná úroda. Kaše pomáhá a motivuje naše studenty, aby 

přišli do školy každý den. “ 

 

 Watson Kamgwanzeni, učitel 4. ročníku  

Citáty z Vaší školy  



Nápis o sponzorství ve Vaši škole 



Fotky z Vaší školy 

 



Fotky z Vaší školy 



Fotky z Vaší školy 

 



Fotky z Vaší školy 

 



Fotky z Vaší školy 

 



Fotky z Vaší školy 

 

Fotky z Vaší školy 

 



 

22/01/2019 

Od: ředitele … 

Komu: Přátelům z České republiky  

 

Předmět: Vliv školního stravovacího programu 

 

Jménem všech zaměstnanců školy a komunity bych Vám rád podal zprávu o pozitivním dopadu, 

který má Váš program na naši školu. 

 

1. Počet odchodů žáků ze školy klesl. 

2. Počet absencí také radikálně klesl. 

3. Počet úspěšně složených zkoušek vzrostl ve všech třídách. 

4. Pomohl zmírnit problém hladu v této oblasti. Jelikož je tato oblast již 5 let postižena 

suchem, mnoho žáků chodí do školy hladových. 

5. Vytvořil týmového ducha mezi členy komunity, kteří nyní chápou důležitost společné práce. 

6. Komunita se také naučila, že je důležité vysazování stromů, které jsou používány jako 

palivo při vaření kaše. 

7. Nemoci způsobené podvýživou mezi studenty již nejsou naší hlavní starostí. 

 

Proto jsme Vám, našim dárcům, vděčni za tento program.  

Bůh Vám žehnej!  

 

S úctou Váš 

Aurelius Katenca 



Děkujeme mnohokrát! 



Chcete-li se dozvědět více o Mary's 

Meals nebo se obrátit na náš tým, 

navštivte: 

marysmeals.org 


