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Každou noc chodí mnoho malawských dětí 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.

Lidé v Malawi jen zřídkakdy překročí hranici 60 let. Nemoci

jako HIV, AIDS a jiné pravidelně okrádají o život lidi

v nejproduktivnějším věku. Proto je krutou realitou,

že nespočet dětí žije jako sirotci.

Malawi je vnitrozemská země v jihovýchodní Africe, kterou

OSN řadí k 19 nejméně rozvinutým zemím v Africe.

Kampaň Mary‘s Meals zde poprvé začala v roce 2002.

V té době poskytovala jídlo pro 200 dětí v městečku

Chilomoni uprostřed ničivého hladomoru, který zemi

sužoval.

Založení Mary’s Meals je částečně inspirováno

malawiským dítětem, které na otázku, jaké jsou jeho

ambice v životě, odpovědělo: "Mít dostatek jídla a moci

chodit do školy". V Malawi, kde 51 % lidí žije pod hranicí

chudoby, se Mary's Meals začalo rychle rozrůstat.

Mary’s Meals v Malawi



Mary’s Meals v Malawi

Díky neuvěřitelné štědrosti dárců nyní Mary’s Meals sytí přes milion

malawských dětí výživným jídlem, které je podáváno ve škole. Toto

číslo pokrývá 32% z celkové populace žáků základních škol – je to

pozoruhodný výsledek za pouhých šestnáct let.

Ředitelé pravidelně uvádějí, že dopad aktivit Mary’s Meals na jejich

školy je obrovský. Výzkum Mary‘s Meals v Malawi ukazuje

24% nárůst zapsaných dětí do škol a 10% nárůst docházky

v 6 měsících od zavedení jídla ve školách. Dlouhodobé výzkumy

Mary’s Meals, započaté v roce 2008, ukazují v průměru 30% nárůst

počtu dětí zapsaných do škol za tři roky od spuštění tohoto

programu.

Více než 47% malawiských dětí mladších pět let trpí

podvýživou.

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 jídlo od Mary‘s Meals pro mnohé často

jediným vydatnějším jídlem za celý den. Právě toto jídlo tak přivedlo

poprvé do škol i ty nejchudší děti, které by jinak zůstaly po celý den

hladové.



Detaily sponzorování

Země Počet zapsaných dětí

1037 žáků 549 chlapců 488 dívek 

Jídlo

Kukuřičná kaše 

obohacená o 

vitamíny

Malawi

Jméno školy: Primary school Madugu, Malawi

Základní škola Madugu, Malawi

Sponzorována: Mary‘s Meals Česká republika (Dominik)

K pokrytí nákladů na jídlo pro tuto školu na rok 2018 bylo potřeba 430 683 Kč



Poloha sponzorované školy 



V základní škole Madugu je nyní zapsáno

1037 žáků – 549 chlapců a 488 dívek. Mary‘s

Meals začalo poprvé podporovat školu v říjnu

2014. Děti chodí do 1.- 8.třídy.

Jsou zde 4 stálé třídy k výuce. Kvůli nedostatku

vnitřního prostoru je 6 tříd vyučováno venku pod

stromy na pozemku školy. Žáky základní školy

Madugu učí 17 kvalifikovaných učitelů.

Zdrojem vody pro školu je vyvrtaná studna na

pozemku školy, která je také v bezprostřední

blízkosti kuchyně. V areálu školy je 8 suchých

záchodů oddělených pro chlapce a dívky.

Kromě zeleninové zahrady mají děti také k

dispozici fotbalové hřiště a hřiště na

přehazovanou.

O škole



„Jím kaši phala, protože je to lék na můj hlad. V posledním pololetí jsem byl nejlepší. Chtěl bych se 

stát doktorem, až vyrostu, abych mohl pomáhat sirotkům a starým lidem. Moje oblíbené předměty 

jsou matematika, biblistika a angličtina.“

– Sam Butao, 12 let, 6. ročník

__________________________

„Jím kaši phala, protože pak můžu déle zůstat ve škole, místo abych spěchala domů. Také jím kaši, 

protože díky ní nemusím pořád myslet na přestávku, ale můžu se ve třídě soustředit. V posledním 

pololetí jsem skončila čtvrtá. Chěla bych být učitelkou, abych mohla pomáhat studentům ve škole. 

Mám ráda následující předměty: biblistiku, zemědělství a angličtinu.“

– Renita Phinda, 12 let, 7. třída

__________________________

„Pracuji v této škole jako dobrovolník již 3 roky. Vím, že je mojí občanskou povinností a 

zodpovědností pomoci s rozvojem vzdělávání a mám v úmyslu v této škole pomáhat tak dlouho, 

dokud nám bude Mary‘s Meals pomáhat živit naše děti.“

– Sam Lester Tambala, dobrovolný kuchař

__________________________

„Phala pobízí žáky, aby chodili do školy. Bez ní by neměli motivaci chodit do školy.“

– Alena Kadewere, učitelka

Citáty ze školy
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Děkujeme Vám!



Pokud se chcete dozvědět více 

o Mary‘s Meals a kontaktovat 

náš tým, navštivte 

www.marysmeals.cz


