Zpráva o sponzorované škole
Joseph Jenkins Roberts United Memorial School, Cape Mount, Liberia
Školu sponzoruje: Relief from Czech Republic, Mary’s Meals Česká republika

Vaše pomoc proměňuje životy, děkujeme!
Děláte něco úžasného! Tím, že pomáháte
zajistit každému dítěti ve vámi vybrané škole
jedno jídlo denně, umožňujete mladým lidem
jedné z nejchudších komunit v Liberii přístup
ke vzdělání, které může změnit jejich život.
Bez vaší podpory by tyto děti pracovaly na
polích, prodávaly na nárožích nebo by se
dokonce snažily přežít z toho, co najdou na
smetišti.
Díky vaší štědrosti dostává 1 661 067 dětí
v 18 zemích každý den ve škole jídlo od
Mary’s Meals!
Děkujeme, že dáváte tak štědře a že jste se
rozhodli sponzorovat celou školu. S velkou
radostí vás chceme informovat o změnách, k
nimž díky vaší podpoře dochází.

Něco o Mary’s Meals
• Pracujeme s komunitami v oblastech, kde
chudoba a hlad brání dětem získat
vzdělání. Právě tam zajišťujeme školní
stravování, které znamená velkou změnu
pro jejich život.
• Hnutí Mary’s Meals začalo v roce 2002.
Náš zakladatel, Magnus MacFarlaneBarrow, navštívil tehdy v době hladomoru
Malawi a setkal se tam s matkou, která
umírala na AIDS. Když se jejího
nejstaršího syna Edwarda zeptal, co by si
nejvíc přál, dostal jednoduchou odpověď:
„Abych měl dost jídla a mohl jednou
chodit do školy.“
• Naším snem je, aby každé dítě dostalo ve
škole jednou denně najíst a aby se
všichni, kdo mají víc než potřebují, podělili
s těmi, kterým chybí i to nejzákladnější.

Něco o Mary’s Meals
S Mary’s Meals stojí stravování jednoho dítěte
na celý školní rok jen GB 15,90/EUR
18,30/USD 21/ 459 Kč!
• Každý školní den zajišťujeme jídlo pro
1.667.067 dětí v 18 zemích!
Jde o jednoduchý nápad, který funguje.
Z výzkumů je zřejmé, že děti, které dostávají
Mary’s Meals, mají víc energie, jsou zdravější
a šťastnější, je pro ně snadnější se soustředit
a ve studiu mají lepší výsledky.

• Máme závazek udržet nízké náklady –
nejméně 93 % z darů jde do vlastní
charitativní činnosti.
• Bez nadšených a motivovaných
dobrovolníků by naše dílo nebylo
uskutečnitelné.

Něco o Mary’s Meals
• Mary’s Meals patří a je v rukách místní
komunity, která stravování zajišťuje.
• My poskytujeme potraviny, zácvik a
vybavení, takže tisíce dobrovolníků mohou
svým dětem školní jídlo vařit a vydávat.
• Kde je to možné, nakupujeme potraviny od
místních farmářů a výrobců. To přispívá k
podpoře ekonomiky v dané oblasti a přináší
prospěch širší komunitě.
• Děti trpící hladem škola přitáhne, protože
tam dostanou každý den najíst. Základní
vzdělání, které tak mohou získat, je pro ně
cestou z chudoby.

Mary’s Meals v Liberii
Téměř dvě třetiny obyvatel Liberie žijí v chudobě.
Mnohé z komunit na okraji společnosti nemají
elektřinu a tekoucí vodu.
Přestože v zemi je už víc než deset let mír, stále
na ni dopadá stín občanské války. Spousta škol
zničených v bojích ještě nebyla opravena a víc než
60% dětí nechodí do školy.
Ničivý vliv měla i epidemie Eboly. Mnoho dětí
ztratilo rodiče a na řadu let i příležitost ke vzdělání.
Aby se zabránilo šíření nemoci, školy zůstaly
zavřené.
Společně poskytujeme školní jídlo, které
proměňuje životy 120.621 dítěti v hrabstvích Bomi,
Bong, Grand Cape Mount, Gbarpolu a
Montserrado.

Příběh Famatty
Famattě trvá každodenní cesta do školy tři hodiny. Je
to dlouhá cesta obtížným terénem, ale ona ví, že
vzdělání je pro ni klíčem k lepší budoucnosti.
„Když jdu, přemýšlím o tom, co se učíme,“ říká. Škola
je pro lidi v Liberii velice důležitá. Když člověk
studuje, nebude zítra trpět.“
Famatta žije se starou babičkou a dvěma malými
sestrami. Společně se snaží vydělat na živobytí
prodejem ananasu, ale jsou beznadějně chudé a
těžce shání, co by daly na stůl.
Pro Famattu je Mary’s Meals často jediné jídlo, které
ten den má.

Říká: „Mary’s Meals si opravdu velmi vážíme.
Kdybych přišla do školy a tam se nevařilo, cítila bych
se hodně špatně. Jídlo pomáhá, aby se člověk mohl
učit. Kdybych ho neměla, ani bych neviděla na tabuli.“

O sponzoringu detailně

Název školy: Joseph Jenkins Roberts Memorial United School
Sponzor: Relief from Czech Republic, Mary’s Meals Česká republika

K pokrytí nákladů na jídlo pro tuto školu na rok 2020 bude potřeba 152 847
Kč.
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Kde se naše škola nachází

Joseph Jenkins Roberts Memorial,
Cape Mount

O naší škole
Joseph Jenkins Roberts Memorial
School má dnes 333 přihlášených
žáků, 170 chlapců a 163 děvčat.
Máme 13 kmenových tříd a děti
vyučuje celkem 14 kvalifikovaných
učitelů.
Vodu bere škola z potoka. Máme
8 suchých záchodů, napůl
chlapecké a dívčí.
Škola má i fotbalové hřiště, kde si
děti mohou o přestávkách hrát.

Výroky z naší školy
„Mám rád přírodopis, učení o rostlinách a zvířatech. Chtěl bych být doktorem a zachraňovat
lidské životy. S Mary’s Meals je mi dobře, dává mi energii a vydržím sedět ve třídě. Mám rád
rýži, pomáhá mi v učení.“
– Konah Perry, 16 let, 9. třída
__________________________
„Baví mě angličtina, chci umět srozumitelně mluvit. Chtěl bych být bankéřem a dobře se
starat o veřejné prostředky. Jídlo od Mary’s Meals je dobré, moc rád ho jím, dává mému tělu
sílu. Mám rád jídlo z kukuřice, je sladká.“
– Nafiesa Foboi, 12 let, 6. třída
__________________________

„Stravovací program funguje dobře. Jídlo dává studentům sílu, aby se mohli učit, aby byli
zdraví a mohli si hrát. Nebýt jídla, studenty by do školy nic netáhlo.“
– Yamah Brown, dobrovolník – kuchař
__________________________
„Studenti bývali unavení, protože měli hlad. Teď chodí do školy rádi.“
– Grace Fayiah, učitelka
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Překlad dopisu z předchozího snímku
Drazí sponzoři Mary’s Meals,
škola s názvem J. J. Roberts Memorial United Methodist School je základní škola s prvním
i druhým stupněm a nachází se v Siafa-Keh Toun v oblasti Garodula v hrabství Grand
Cape Mount.
Byla založena v roce 2010 a patří Evangelické metodistické církvi v Liberii; tato církev
školu i provozuje.
Stravovací program Mary’s Meals už řadu let pozitivně ovlivňuje zdraví a dobrý stav
studentů. Motivuje děti, aby do školy chodily a každý den se učily. Programu škola vděčí i
za nárůst počtu studentů.
Za sponzory Mary’s Meals děkujeme Bohu.
V Kristu váš,
Andreu M. White,
zástupce ředitele pro provozní záležitosti školy
Kontakt: + 231 977 796 – 759 (?)

Moc vám děkujeme!

Chcete-li se o Mary’s Meals
dozvědět víc nebo chcete-li
nás kontaktovat, navštivte
prosím:
marysmeals.cz

