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Výsledky výzkumů hodnocení dopadů naší činnosti v Malawi, Zambii a Libérii.
Pro více informací navštivte www.marysmeals.cz
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52%
Procento dětí, pro které 
bylo obtížné se ve třídě 
soustředit, se snížilo o

vyučujících uvádí, 
že došlo ke zlepšení 
školní docházky

Co děláme
Mary’s Meals spolupracuje s místními komunitami při zavádění školních stravo-
vacích programů v těch nejchudších zemích světa, kde bída a hlad dětem často 
brání v učení. Tím, že hladovějící děti dostanou ve škole každý den najíst, je 
podporujeme v tom, aby přišly do školy a získaly vzdělání, které jim může 
pomoci se z chudoby vymanit.

Krátce před pandemií Covid-19 jsme oznamovali, že v rámci našich stravo-
vacích programů jsme poskytovali jedno jídlo každý školní den 1 667 067 
dětem, a to v téměř 3 000 škol v 19 zemích. Naše monitorovací a výzkumné 
studie prokázaly pozitivní dopad naší činnosti. Níže uvádíme ty nejlepší 
výsledky zjištěné v rámci rozsáhlejších programů.
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Poněvadž se pandemie během března a dubna celosvětově rozšířila a školy 
musely být uzavřeny, kladli jsme si otázku, jak můžeme i nadále poskytovat 
jídlo ohroženým dětem, které spoléhají na Mary’s Meals, na jedno jídlo denně, 
které jim pomůže, aby prospívaly. Bylo jasné, že tyto děti jsou velmi zranitelné 
a ohrožené.

Jako zázrakem programový štáb Mary’s Meals, naši partneři a dobrovolníci 
rychle vytvořili a zavedli řadu vhodných a bezrizikových systémů komunitní 
distribuce jídla, a to ve spolupráci s místními vládami a samotnými komunitami. 
Jistěže se tak nestalo přes noc. Vyskytlo se mnoho překážek a logistika byla 
složitá, avšak s vytrvalostí a neochvějnou oddaností myšlence, že děti 
nasytíme, se plány staly skutečností a naše programy komunitní distribuce 
úspěšně probíhají.

Naše týmy začaly rozdělovat jídlo z centrálních výdejen, aby rodiče mohli 
bezpečně vyzvednout potraviny určené k vaření pro děti ve vlastních 
domácnostech. Rovněž jsme zajistili, že rodiny byli poučeny o nutnosti 
dodržování rozestupů, mytí rukou a úkonech základní hygieny, aby se mohly 
lépe chránit proti šíření viru. Souběžně s tím jsme poskytli příděly mýdla 
většině dětí z našich programů, aby si začaly umývat ruce a dodržovaly 
správnou hygienu ve svých domovech.

Díky rychlému zavedení stravovacích programů a díky spolupráci s 
komunitami ohledně doručení těchto životně důležitých zásilek se Mary’s 
Meals podařilo pokračovat v zásobování více než 1,6 milionu dětí v jejich 
domovech – jejich novém místě vzdělávání – v době, kdy ohrožené rodiny 
nejvíce potřebují tuto zcela nezbytnou podporu.

Naše práce nekončí. Ustavičně se dozvídáme o příbězích plných utrpení a 
hladu a víme, že stále existují děti, k nimž se má naše pomoc teprve dostat.

Spolupráce v době
pandemie Covid-19
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„Budoucnost se zdá být světlá a my očekáváme, že svazek s komunitami, 
školami a dalšími partnery bude upevňován větší účastí na programech, 
příspěvky, vědomím sounáležitosti uvnitř komunity a vysokou úrovní 
programu.“

„Náš závazek vůči komunitě dodává lidem jistotu a také teď lépe rozumějí 
modelu, zásadám a hodnotám našeho programu. Nyní chápou, že středem 
stravovacího programu jsou děti a že jejich zapojení se do práce pro vlastní 
komunitu je podstatou Mary’s Meals.“

„Vzhledem k míře negramotnosti a chudoby v oblasti Turkana jsme ve 
spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vytvořili velmi potřebnou platformu 
pro rozšíření povědomí a informovanosti ohledně nemoci Covid-19. Většina 
populace nevlastní technologie napomáhající šíření pokynů týkajících se 
prevence proti této nemoci. Naše spolupráce jim příslušnou osvětu zajistila a 
maximálně zpřístupnila. Nyní můžeme pozorovat, jak komunity v souladu s 
instrukcemi Světové zdravotnické organizace a Ministerstva zdravotnictví 
uplatňují preventivní opatření.“

„Nestabilita trhu vedla k prudkému nárůstu cen a cenové nedostupnosti 
potravin, což představovalo velmi závažný problém. Těší mě, že Mary’s Meals 
Keňa za pomoci mezinárodního hnutí Mary’s Meals dokázalo s dodavateli 
vyjednat přijatelnou cenu a zajistit, abychom mohli dostát svému slibu vůči 
všem dětem, které v současné době podporujeme.“

„Hlavním úspěchem byla realizace distribuce bez jakékoli zkušenosti se 
zvládáním davu, jakož i se zamezováním vykrádání zásilek. Tým pracoval od 
rána do večera, aby zajistil distribuci do čtyř oblastí, byl správně koordinován a 
řídil se komunitním přístupem. Distribuce byla řízena školními stravovacími 
výbory, které pomáhali pracovníkům školního stravování při zvládání náporů 
davů a zajištění přídělů pro konkrétní děti.“

„Počátkem pandemie vyvstalo množství zmatků 
a smutku, zvláště u rodičů a pěstounů, jejichž 
děti jsou závislé na Mary’s Meals, které jim 
poskytuje jedno jídlo denně. V oblasti Turkana 
děti stále docházely do školy i po jejich uzavření, 
protože nemohly zůstat doma s prázdným 
žaludkem. Věděly, že přijít do školy je jediný způsob, jak se najíst. Rychlá 
změna ze strany Mary’s Meals v podobě zavedení domácích přídělů znamenala 
pro mnoho rodičů a komunit velkou úlevu.“

Amina Swedi, ředitelka Mary’s Meals Keňa sdílí 
svoji zkušenost s problémy a úspěchy několika 
posledních měsíců: 

Svůj slib plníme
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V posledních měsících jsme mohli podpořit některé zvláště ohrožené 
komunity, u nichž jsme jasně viděli nutnost bezprostřední intervence. 
Prostřednictvím organizace Mavambo Orphan Care (MOC), s níž sdílíme 
mnohé hodnoty a cíle, jsme v předměstích Harare – hlavního města Zimbabwe 
– začali podporovat kolem 6 000 ohrožených dětí. MOC je místní nezisková 
organizace, která sirotkům a ohroženým dětem nabízí řadu naučných a 
zdravotně výchovných aktivit, aby mohli maximálně rozvíjet svůj potenciál.

Díky této spolupráci můžeme rozdělovat jídlo dětem, které MOC podporuje 
prostřednictvím svého komunitního zdravotního programu. Více než 5 000 z 
těchto dětí je nakaženo virem HIV a vyžaduje dostatečný přísun protiretrovirál-
ních léčiv, aby bylo dosaženo náležitého účinku léků. Většina z jejich pěstounů 

a osob, které o ně pečují, pracuje 
„na černo“. Takové pracovní 
příležitosti však utrpěly těžkou 
ránu v podobě omezení vydaných 
vládou za účelem lepší prevence 
nemoci Covid-19. V důsledku 
ztráty příjmu musí mnohé již tak 
ohrožené rodiny čelit velkým 
obtížím při zajišťování dostatku 
jídla pro své děti. V těchto 
nelehkých časech dodává Mary’s 
Meals prostřednictvím MOC těmto 
dětem potraviny k přípravě 
denních jídel a nabízí rodinám 
určitou sociální jistotu.

Navzdory náročnému globálnímu kontextu nepřestáváme přispívat k růstu 
celosvětového hnutí a nabízet pomoc Mary’s Meals dalším dětem, které ji 
potřebují.

Stále více dětí
dostává naši pomoc

„Opravdu mě to zasáhlo, protože moje maminka 
přišla o zaměstnání. Pořád jsme doma a je obtížné 
sehnat jídlo. Když jsme se dozvěděli, že budou 
rozdělována jídla od Mary’s Meals, byla jsem šťastná, 
že dostanu něco k snědku, protože moje maminka 
už nepracuje a životní podmínky nejsou dobré.“

Nicole Machaya, 11 let, se podělila o svoji zkušenost:
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Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence z Pauly, 
partner Mary’s Meals v Etiopii

„Rozdělováním jídla pomáháme předcházet hladovění školáků. 

Rozdávání mýdla a poskytování informací o mytí rukou pak hrají 

klíčovou roli v předcházení šíření viru.“

Summits Education, partner Mary’s Meals na Haiti

„Potravinová pomoc znamenala pro rodiny zdroj naděje a úlevy. Lidé byli 

nesmírně vděční, protože věděli, že děláme více než obvykle, abychom jim 

pomohli. Tímto jsme obnovili svůj závazek vůči komunitám a upevnili naše 

vztahy a důvěru.“
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BREAD Noida, partner Mary’s Meals v Indii

„Ve dnech školního vyučování se tyto děti těší na jídlo, které dostanou. 

Proto chceme našim dětem nějakým způsobem pomáhat i nadále.“

Panji Chipson Kajani, ředitel Mary’s Meals Zambie

„Většina našich dětí pochází z rodin, pro něž zajištění živobytí představuje 

značný problém. Přijatá omezení vedla ke ztrátě zdrojů příjmů, díky nimž si 

rodiny mohly zajistit základní potřeby včetně potravy. Jak tomu v takových 

případech bývá, nejhůře jsou zasaženy děti. Tuto propast zaplnily příděly 

suchých potravin a rodičům tak ulehčily.“
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Malawi

Afrika

Zambie

Jižní Súdán

„Rovněž doporučujeme svým dětem, aby studovaly 
doma. Zdůrazňujeme jim, že je to pro ně velmi 
důležité. Zvláště já netoleruji, aby si děti jen hrály! 
Říkám jim, aby si kvůli koronaviru nechodily hrát 
ven, a vždy jim radím, aby místo toho pilně 
studovaly. I přes pandemii Covid-19 by se rádi vrátily 
do školy tak, jak byly zvyklé.“

„Tento vývoj přinesl našim dětem radost, protože v tuto chvíli je pro studenty 
nemožné pokračovat ve stravovacím programu ve škole. Doufám, že Mary's 
Meals bude i nadále angažovat rodiče, protože chceme pomáhat našim dětem, 
které jsou zatím doma.“

„Viděli jsme, že byli dobře připraveni. Používali seznam, ze kterého vyvolávali 
jména našich dětí a dostávali jsme stravenky na jídlo. Byli jsme požádáni, 
abychom si umyli ruce mýdlem a šli do řady, abychom tak dodrželi bezpečnou 
vzdálenost mezi sebou. Po obdržení přídělu nám bylo doporučeno jít rovnou 
domů.“

„Slyšeli jsme o distribuci CSB (kukuřičné sóji) ve vesnici. Aby žáci mohli dostá-
vat kaši, Mary's Meals vymyslelo plán. Vedoucí šli po vesnici, aby nám rodičům 
řekli, kdy jít do školy, kde jsme dostali mouku na kaši „phala“ pro naše děti.“

Judith nám řekla: „Když jsme slyšeli, že pandemie Covid-19 byla v Malawi, měli 
jsme obavy o vzdělávání našich dětí, které chtějí mít šanci i nadále dobře 
studovat.“

Judith a Phillip Nahawa žijí ve vesnici 
Gawanya ve čtvrti Mulanje v Malawi a vycho-
vávají spolu sedm dětí. Stejně jako mnozí v 
jejich komunitě se museli přizpůsobit životu 
během lockdownu (plošné karantény), 
protože školy a podniky po celé zemi se 
zavřely. Jejich nejstarší dítě má již vlastní 
rodinu, ale dalších šest dětí žije stále doma.

Malawi

Příběhy z komunit,
kterým sloužíme
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„Nejmenší děti potřebují spoustu času, aby se začaly soustředit. Starší děti již 
studují samostatně. Také vidím, že malí mají zájem o učení, když vidí příklad 
svých starších sourozenců. Několikrát jsem také viděla, jak starší děti pomáhají 
mladším. Je úžasné vidět je studovat.“

Zastihli jsme Marii, učitelku v Jižním Súdánu, v jednom z komunitních míst 
distribuujících jídlo. Hovořila o rodinách, které se na ně obracely, aby mohly 
dostat balíčky s jídlem, a řekla: „Nyní jsou velmi šťastné, protože vidí jídlo. Ale 
některé děti jsou ještě dva nebo tři dny bez jídla. Myslíte si, že zemřete kvůli 
hladu, ne kvůli koronaviru. Opravdu vám děkujeme, že se nás snažíte 
povzbudit. Děkuji, Mary's Meals!“

Moses Kopurot Kenyi z naší partnerské organizace v Jižním Súdánu, z diecéze 
Rumbek, dodal: „Toto jídlo dostali rodiče pro své děti jako příděl domů a 
skutečně to ovlivnilo naši komunitu. Rodiče nám i školám chodí děkovat, že 
jsme jim pomohli. Dát jim jídlo, které jim dává život i během této doby 
koronaviru, je jako dát jim naději.“

„Bez jídla, jako je „phala“, se však dítě nemůže učit; pro dobré učení potřebují 
děti jídlo. Pokud se pokusí učit bez jídla, stále znovu a znovu přemýšlejí o 
hladu. To jim může bránit v pokroku - jídlo je naprosto nezbytné pro to, aby se 
mohly učit.“

„I když jsou školy zavřené, naší prosbou k Mary's Meals je, aby nepřestávalo 
dětem dávat jídlo.“

„Ve většině případů si děti mohou při učení navzájem pomáhat, protože jsou 
předměty, kde jim nedokážu pomoct a poradit, ale u jednoduchých předmětů, 
jako jsou samohlásky, jsem dětem užitečná!“

„Jídlo poskytované Mary’s Meals opravdu 
pomohlo našim dětem bojovat proti hladu.“

„Během distribuce jídla byl pořádek a 
dodržovali jsme všechna pravidla, která 
vláda stanovila, aby se zabránilo šíření 
koronaviru. Cítili jsme, že nás Mary's Meals 
miluje, a naše srdce byla plná radosti.“

Lily Nyirongo, babička ze Zambie

Jižní Súdán
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Cesta vpřed
Pandemie Covid-19 má stále hluboký dopad po celém světě, a protože počet 
případů se mezi jednotlivými zeměmi velmi liší, liší se i vládní přístupy k návratu 
do škol.

V mnoha zemích, kde pracujeme, se školy již znovu otevřely nebo se podnikají 
kroky, aby se mohly brzy otevřít, ale představa a časový plán jsou velmi různé. 
Prostřednictvím našich poboček a partnerů a ve spolupráci s místními úřady 
spolupracujeme s komunitami, abychom zajistili dodržování místních předpisů 
a pokynů a umožnili co nejplynulejší a nejbezpečnější stravování ve školách.

V Zambii byly školy znovu otevřeny v polovině září na základě přísných pokynů 
ministerstva školství a zdravotnictví po několika měsících, kdy byly zavřené. Mary’s 
Meals Zambia (MMZ) v současné době provozuje školní stravovací program ve 
školách pro 194 650 dětí zapsaných do 366 škol s jedním jídlem denně.

V Malawi, v Keni a v Libérii, kde jsou školy buď zavřené, nebo se začínají postupně 
otevírat, pokračují naše týmy ve vydávání přídělů domů. Chceme zajistit, aby 
každé dítě, které spoléhá na Mary's Meals, mělo šanci dostat jedno jídlo denně.

V této neustále se měnící situaci budeme i nadále 
intenzivně spolupracovat s těmi, kdo jsou do stravo-
vacího programu zapojeni, stejně jako i s dalšími 
partnery, abychom co nejdříve podpořili obnovení 
stravování ve školách. S maximální péčí se snažíme 
dodržovat opatření nařízená místními vládami a 
zajistit bezpečnost všech účastníků programů. Těšíme  
se na přivítání dětí zpět do tříd, kde jim každodenní 
jídlo, které podáváme, pomůže učit se a prospívat.

Například na Haiti, kde se v srpnu znovu otevřely školy, jsme spolupracovali s 
našimi partnery na bezpečné dodávce jídla od Mary's Meals. Poskytli jsme 
roušky pro kuchaře a kdykoli to bylo třeba, zajistili jsme kontroly zařízení na 
mytí rukou a jejich modernizaci. Cassandre Regnier, ředitelka programů pro 
naše setkání s vládními představiteli na Haiti, uvedla: „Jsme nesmírně vděční 
za to, že máme příležitost sloužit studentům nejen v době omezení, ale také 
během opětovného zahájení stravování ve škole. Mnoho programů na Haiti 
ještě nezačalo a mohly být dokonce odloženy až na příští rok.“
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Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel společnosti Mary’s Meals

Přestože globální pandemie vyvolala nejistotu a podmínky se neustále mění, 
zůstáváme věrni své vizi. Nadále se snažíme nasytit hladové děti a dodržet náš 
slib, a to jak v zemích, kde se školáci již začínají vracet do učeben, tak i tam kde 
děti ještě zůstávají doma. Děkujeme, že nám pomáháte tento slib naplňovat; 
děkujeme za sdílení naší vize: aby žádné dítě nezůstalo ani jeden den bez jídla.

A tak jsme dodrželi svůj slib pro ty nejmenší, a to i v těchto temných dobách, 
kdy jsme čelili tomu, co se zpočátku jevilo jako nepřekonatelná překážka. V 
mnoha ohledech se to zdá jako zázrak, který lze udržet pouze tím, že budeme 
pokračovat v konání malých skutků lásky, na které se tato mise spoléhá. Více 
než kdy jindy musíme lidem připomínat trvalé potřeby těch nejmenších na 
vzdálených místech a prosit je, navzdory jejich vlastním těžkostem, aby na ně 
nezapomněli.

V jedné zemi za druhou byl neuvěřitelně rychle navržen a zaveden nový 
model, který umožnil vyzvedávat potraviny v našich školních obchodech a 
odnášet si je domů na vaření.

Věci se však velmi rychle začaly hýbat - jednoduše proto, že rodina Mary's 
Meals odmítla přijmout, že by se nenašlo nějaké řešení. Mnoho hlasů bylo 
vzneseno v modlitbě, zatímco jiní hovořili s vedoucími komunit a úřady 
veřejného zdraví - a řešení bylo nalezeno velmi rychle.

Uzavření škol po celém světě v březnu bylo těžkou zkouškou pro Mary's Meals. 
Bylo těžké v tomto okamžiku  vidět cestu vpřed. Mysleli jsme na různé děti, 
které známe, které dostávají Mary's Meals a které by teď byly bez stravy. I když 
jsme chápali, proč těmto dětem bylo v zájmu jejich národa dočasně odepřeno 
vzdělání, nemohli jsme přijmout myšlenku, že jim bude odepřeno také jídlo, 
které ve škole dostávaly. Zejména proto, že pro mnohé z nich je jídlo od Mary's 
Meals většina toho, co za den snědí.

Zpráva od
našeho zakladatele
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