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Díky vám se děje něco úžasného! Každé dítě 

dostává ve škole, kterou jste si vybrali, jedno 

jídlo denně. Spolu s ním dostává také šanci 

získat vzdělání, které může změnit život 

mladých lidí v jedné z nejchudších komunit v 

Malawi. 

Bez vaší podpory by tyto děti pracovaly na 

polích, prodávaly na nárožích ulic anebo 

hledaly zbytky v odpadcích, jen aby přežily.  

Díky vaší štědrosti dostává každý školní den 

jídlo od Mary´s Meals 1 504 471 dětí v 18 

zemích světa!

Děkujeme, že jste se rozhodli sponzorovat 

celou školu. Je nám potěšením se s vámi 

podělit o to, jakým způsobem vaše podpora 

mění životy těchto dětí!

Děkujeme, že měníte životy!



• Pracujeme s místními komunitami, které 

denně připravují výživná školní jídla v 

místech, kde chudoba a hlad znemožňují 

dětem přístup ke vzdělání. 

• Mary’s Meals začalo v roce 2002, kdy náš 

zakladatel Magnus MacFarlane-Barrow

poprvé navštívil Malawi během hladomoru a 

setkal se s matkou umírající na AIDS. Když 

se zeptal jejího nejstaršího syna, jaké jsou 

jeho sny, odpověděl jednoduše: „Abych měl 

co jíst a mohl jednou chodit do školy.“ 

• Snažíme se, aby každé dítě mělo přístup k 

jednomu jídlu denně v místě svého 

vzdělávání a aby se ti, kdo žijí v dostatku, 

dělili s těmi, kterým chybí i to nejzákladnější.

O Mary’s Meals



• Pouhých £13.90 / €15.60 / $19.50 nasytí 

jedno dítě po celý školní rok!

• Každý školní den poskytuje Mary´s Meals 

jídlo 1 504 471 dětem v 18 zemích světa!

• Naše myšlenka je jednoduchá a funguje! 

Ukazuje se, že děti, které dostávají jídlo od 

Mary’s Meals, mají více energie, cítí se 

zdravější a spokojenější a je pro ně snazší 

se ve škole soustředit a dosáhnout lepších 

výsledků.

• Zavázali jsme se držet naše náklady na 

minimu – nejméně 93% darů jde přímo na 

charitativní aktivity.

• Naše práce by nebyla možná bez 

nadšených a vytrvalých dobrovolníků.

O Mary’s Meals



• Mary’s Meals funguje díky místním 

komunitám. Naším úkolem je zajistit suroviny, 

trénink a vybavení, aby dobrovolníci mohli 

vařit a podávat jídlo dětem ve svých školách.

• V Malawi máme více než 80 000 

dobrovolníků.

• Kdykoliv je to možné, nakupujeme suroviny 

od místních zemědělců a dodavatelů. 

Podporujeme tak tamní ekonomiku, což má 

pozitivní dopad na celou komunitu.

• Jedno jídlo denně v místě vzdělávání 

motivuje děti, aby pravidelně chodily do školy, 

a tak získaly základní vzdělání, které jim 

může pomoci vymanit se z chudoby. 

O Mary’s Meals



Malawi je jednou z nejchudších zemí světa.

Mnoho rodin se živí zemědělstvím, ale často se 

potýkají s malou úrodou. 

V této zemi funguje náš zatím největší projekt 

školního stravování. V současnosti zde denně 

dostává Mary´s Meals každé třetí dítě školního 

věku!  

Veronika, která osiřela v 9 letech, byla jedním z 

prvních dětí, v jejichž škole začalo fungovat 

Mary´s Meals. A nedávno promovala!

Řekla nám: „Díky Mary´s Meals jsem se ve škole 

mohla soustředit a vzdělání mi dalo sebevědomí 

potřebné k úspěchu.“

„Děkuji, že pomáháte Mary’s Meals, aby i další 

děti dostaly šanci žít lepší život a splnit si své sny, 

tak, jak se to podařilo mně.”

Mary’s Meals v Malawi



Váš sponzorský dar

Země Počet zapsaných žáků

932 žáků 495 chlapců 437 dívek

Jídlo

Kukuřičná kaše 

obohacená o 

vitamíny a minerály

Malawi

Jméno školy: Základní škola Namwiri, Blantyre, Malawi

Sponzor: Friends from Czech Republic, Mary’s Meals Czech Republic

K pokrytí nákladů na jídlo pro tuto školu na rok 2019 bylo potřeba 392 372 Kč.



Kde se vaše škola nachází

Základní škola Namwiri



V Základní škole Namwiri je v současnosti 

zapsáno 932 žáků, z čehož je 495 

chlapců a 437 dívek. Ve škole je 1. až 8. 

třída.

Ve škole se nachází 6 stálých tříd a 

vyučování dvou tříd probíhá venku ve 

stínu stromů. Vyučování vede celkem 6 

učitelů. Zdrojem vody je studna, která se 

nachází v blízkosti kuchyně. V areálu 

školy je 12 suchých záchodů, které jsou 

rovnocenně rozděleny mezi dívky a 

chlapce.

Během přestávek mohou děti využít 

fotbalové a netballové hřiště. Součástí 

školního pozemku je lesík a kukuřičné 
pole.

O vaší škole



“Kaše phala mi dává energii a díky ní se necítím slabá. Mými nejoblíbenějšími předměty jsou angličtina, 

občanská výchova a náboženství. Chci být zdravotní sestrou, protože obdivuji, jak se dokáží starat o ty, 

kteří to potřebují.”

- Tereza Koloko, 13 let

__________________________

“Díky kaši phala se nemám hlad. Mám rád matematiku, angličtinu a náš jazyk Chichewa.” 

- Mankhwala Kasimu, 9 let

__________________________

“Už je to dva roky, co pomáhám v této komunitě budovat lepší podmínky pro vzdělávání.”

- Nenani Malanda, dobrovolná kuchařka

__________________________

“Díky tomuto stravovacímu programu se zlepšuje spolupráce v rámci školy i komunity.“

- Sowani Phiri, učitel

_____________________________

Co jsme slyšeli ve škole



Nápis ve vaší škole



Fotky z vaší školy

Nenani Malanda, dobrovolná kuchařka



Fotky z vaší školy



Fotky z vaší školy



Fotky z vaší školy



Fotky z vaší školy



Fotky z vaší školy

Tereza Koloko, 13 let



Momentky z vaší školy

Mankhwala Kasimu, 9 let



Momentky z vaší školy

Sowani Phiri, učitel



Fotky z vaší školy

Aurelius Katenga, ředitel



Fotky z vaší školy



Mockrát vám děkujeme!



Více informací o Mary’s Meals a 

kontakty na nás naleznete na:

marysmeals.cz


