
Informace o sponzorování školy v Malawi 

Škola sponzorována prostřednictvím Mary‘s Meals Česká republika 

Chiteko Primary School, Likoma Island, Severní Malawi 



Každou noc mnoho Malawských dětí chodí spát hladových, 

v jediném oblečení, které vlastní, bydlí v provizorních 

domácnostech a jsou unavené myšlenkou, že budou zítra 

čelit dalšímu dni v boji o přežití.  

 

Ty šťastnější mají rodiče nebo opatrovníka, který se o ně 

postará a poskytne jim lásku a podporu, protože vyrůstají v 

jednom z nejtěžších prostředí vůbec.  

 

Člověk v Malawi jen zřídkakdy překročí hranici 60 let. 

Nemoci jako HIV ,AIDS a další pravidelně okrádají o život 

lidi v nejproduktivnějším věku. Je krutou realitou, že 

nespočet dětí tak žije jako sirotci.  

 

Malawi je vnitrozemská země v jihovýchodní Africe, kterou 

OSN řadí k 19. nejméně rozvinutým zemím v Africe a kde 

kampaň Mary's Meals začala poprvé v roce 2002, v té době 

krmila 200 dětí v městečku Chilomoni uprostřed ničivého 

hladomoru, který tehdy sužoval zemi.  

 

Založení Mary’s Melas je částečně inspirováno malawským 

dítětem, které na otázku „jaké jsou jeho ambice v životě“, 

odpovědělo: "Mít dostatek jídla a moci chodit do školy". 

Mary's Meals pokračovalo ve svém rychlém rozšíření v této 

zemi, kde 51 % lidí žije pod hranicí národní chudoby.  

 

 

 

 

 

  

Mary‘s Meals v Malawi 



Díky neuvěřitelné štědrosti dárců, Mary’s Meals nyní nasytí přibližně 
1.000.000 Malawských dětí prostřednictvím výživného jídla, které je 
podáváno ve škole. Toto číslo dosahuje na 32% celkové populace žáků 
základních škol - pozoruhodný výkon dosažený během pouhých 16 let v 
provozu.  
 
Ředitelé pravidelně uvádějí, že dopad aktivit Mary’s Meals na jejich 
školy je obrovský. Mary’s Meals’ výzkum z Malawi ukazuje. 24% nárust 
zapsaných dětí do škol a 10% nárust docházky v 6 měsících od 
zavedení jídla ve školáchDlouhodobé výzkumy Mary’s Meals programu 
započatého v roce 2008 ukazují průměrně 30% nárust počtu dětí 
zapsaných do škol během tří let od zavedení tohoto programu.  
 
Více než 47% Malawských dětí mladších pět let trpí podvýživou. 
Důležitost denního jídla pro děti (hlavně ty, které jsou zapojeny do 
našich Pod-6 center) obdrženého od Mary’s Meals. 
 
 Většina dětí stojících ve frontě venku před jídelnou trpělivě čeká na 
nezištnou a nadšenou pomoc místních dobrovolníků. Na to, až jim uvaří 
a naservírují do hrníčků kaši z lokálně vyprodukované kukuřice, soji a 
cukru, doplněné o vitamíny a minerály. Tyto děti mnohdy před 
začátkem školy nejedí nic.  
 
Ve skutečnosti je totiž potrava poskytnuta od Mary‘s Meals pro mnohé 
často jediným vydatnějším jídlem z celého dne. Právě toto jídlo tak 
přivedlo poprvé do škol i ty nejchudší děti, které by jinak zůstaly po celý 
den hladové. 
 

 

Mary’s Meals v Malawi 



Detaily sponzorování 

Země Počet zapsaných dětí 

507 žáků  252 chlapců 255 dívek 

Jídlo 

Vitamíny 

obohacená 

kukuřičná kaše 

Malawi 

Jméno školy: Chiteko Primary School, Likoma Island, Northern Malawi 

            (Základní škola Chiteko, Likoma Island, Severní Malawi) 

 

Sponzorována: Mary‘s Meals Česká republika; Friends from Brno 

 

 



Poloha sponzorované školy 

Chiteko Primary School 
 



 

V Základní škole Chiteko je nyní zapsáno 

507 žáků (z toho 252 chlapců a 255 

dívek). Děti chodí do 1. – 8. třídy.  

 

V Chiteko je 9 stálých místností                

k vyučování. Škola má celkem 10 učitelů. 

 

Zdrojem vody pro školu je vyvrtaná 

díra/studna na pozemku školy, která je 

také v bezprostřední blízkosti kuchyně. V 

areálu školy je 9 suchých záchodů – 

oddělených pro chlapce a dívky. 

 

 

O naší škole 



„V hodinách se cítím plný energie. Cítím se zasyceně po tom, co se najím, a dobře se mi        

s plným žaludkem přemýšlí. Po škole bych ráda byla dopravní policistkou, abych tak mohla 

pomáhat celému národu. Mými oblíbenými předměty jsou angličtina, věda, sociální studie a 

zemědělství.” 

– Rose Phiri, 11 let, 6. třída 

__________________________ 

   

„Kaše mému tělu poskytuje živiny a snižuje hlad. Jsem pak ve vyučování nabitý energií.                

V budoucnu se chci stát prezidentem, abych mohl pomáhat rozvíjet zemi. Mými oblíbenými 

předměty jsou matematika, angličtina, zemědělství, rodný jazyk (Chichewa) a věda.”  

– Samson Chilambe, 13 let, 7. třída 

__________________________ 

 

“Sloužím jako dobrovolník již od samotného začátku. Je to dobrý pocit vařit pro děti a vidět 

tak, že jsou povzbuzeny přijít do školy a učit se.“ 

– Martha Mpeta, dobrovolná kuchařka 

__________________________ 

 

“Učím zde již čtyři roky a za celou tu dobu smím říct, že kaše má na děti opravdu dobrý vliv. 

Obzvláště pro ty, kteří přicházejí vyhladovělí. Dobývají síly a děti mají energii k učení.” 

– Friday Makwinja, učitelka 

Vyjádření z naší školy 



Cedule na financované škole 



Fotky ze školy 



Fotky ze školy 



Fotky ze školy 



Fotky ze školy 



Děkujeme Vám!  

! 



Pokud se chcete dozvědět více o 

Mary‘s Meals a kontaktovat náš 

tým, navštivte www.marysmeals.cz 

 


