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Díky vám se děje něco úžasného. Tím, že

každé dítě ve vámi vybrané škole dostává

denně jídlo, získává také šanci na vzdělání,

které mu může změnit život.

Bez vaší pomoci by tyto děti pracovaly na

polích, jako pouliční prodavači, anebo také

prohrabávaly odpadky, aby měly dostatek na

přežití.

Díky vaší štědrosti si 1 504 471 dětí v 18

zemích světa pochutnává na Mary´s Meals

každý školní den.

Děkujeme za velkorysost, se kterou jste se

rozhodli podpořit celou jednu školu. S

nadšením se s vámi chceme podělit o to, jak

se díky vaší podpoře mění životy.

Děkujeme, že měníte životy!



• V místních komunitách zprostředkováváme

program školního stravování, které mění

životy v místech, kde chudoba a hlad jinak

neumožňují přístup ke vzdělání.

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

zakladatel, Magnus MacFarlane-Barrow,

navštívil hladomorem zmítané Malawi a

setkal se s matkou umírající na AIDS. Když

se zeptal jejího nejstaršího syna Edwarda,

co je jeho životním snem, odpověděl

jednoduše: „Abych měl co jíst a mohl

jednou chodit do školy.“

• Naší vizí je, aby každé dítě dostalo jedno

jídlo denně v místě svého vzdělávání a aby

ti, kteří mají nadbytek, ho sdíleli s těmi,

kterým se nedostává ani těch

nejzákladnějších věcí.

O Mary’s Meals



• Náklady na stravování pro jedno dítě po

celý školní rok jsou pouze 421 Kč/ €15.60/

$19.50!

• Denně sytíme 1 504 471 dětí v 18 zemích

světa!

• Je to jednoduchá myšlenka, která funguje!

Náš výzkum ukazuje, že děti, které

dostávají Mary’s Meals, mají víc energie,

jsou zdravější a šťastnější, snadněji se

soustředí a mají lepší školní výsledky.

• Jsme zavázáni držet naše provozní

náklady na minimum – alespoň 93%

všech příspěvků jde na charitativní

činnost.

• Naše práce by nebyla možná bez

zapálených, motivovaných dobrovolníků.

O Mary’s Meals



• Mary’s Meals spravují a provozují místní

komunity.

• My poskytujeme potraviny, zaškolení a

vybavení a tisíce dobrovolníků vaří a

servírují školní jídlo dětem.

• Kdykoliv je to možné, kupujeme

suroviny od místních zemědělců a

výrobců. Tímto podporujeme rozvoj

místní ekonomiky.

• Vidina jídla v místě vzdělávání motivuje

hladové děti, aby přišly do školy a

získaly tak základní vzdělání, které jim

může umožnit budoucnost bez chudoby.

O Mary’s Meals



Malawi je jednou z nejchudších zemí světa. 

Mnoho rodin se živí zemědělstvím, ale většinou 

nejsou schopny vypěstovat dostatek plodin.

Tato země je také místem našeho největšího 

programu školního stravování. V současnosti 

každé třetí dítě školního věku v Malawi dostává 

Mary’s Meals!  

Veronika, která v devíti letech osiřela, je jedním z 

prvních dětí, které dostaly ve škole Mary´s Meals. 

A nedávno odpromovala! 

Řekla nám: „Mary´s Meals mi pomohlo soustředit 

se a vzdělání mi dalo sebevědomí potřebné k 

úspěchu.“ 

“Děkuji, že podporujete Mary’s Meals, aby i další 

děti měly šanci na lepší život a mohly si splnit své 

sny, tak, jako jsem to mohla udělat já.“

Mary’s Meals v Malawi



Detaily vašeho sponzorského daru

Země Počet žáků

1122 žáků 563 chlapců 559 dívek

Jídlo

Kukuřičná kaše 

obohacená 

vitamíny

Malawi

Jméno školy: Základní škola Dowa 2, Dowa, centrální Malawi

Sponzor: Deloitte Czech Republic, Mary’s Meals Czech Republic

K pokrytí nákladů na tuto školu na rok 2018 bylo potřeba 472 362 Kč.



Location of your school

Základní škola Dowa 2



V základní škole Dowa 2 je v 

současnosti zapsáno 1122 žáků, z toho 

563 chlapců a 559 dívek, kteří 

navštěvují první až osmý ročník.

Ve škole je 15 tříd a 34 vyučujících (16 

mužů a 18 žen). 

Voda je dostupná díky vyvrtané studni, 

která se nachází v blízkosti kuchyně, a 

v areálu je 15 suchých záchodů, které 

jsou společné pro dívky a chlapce. 

O podporované škole



Říká se ve škole

“Kaši mám ráda, protože mi dává sílu a umožňuje mi se sousředit během 

vyučování. Mými oblíbenými předměty jsou matematika a angličtina. Chci být 

učitelkou.” 

– Takondwa Chavula, 10 let, 6. třída

__________________________

“Kaše je vynikající a určitě také výživná. Nejraději mám angličtinu a chtěl bych 

se stát novinářem.” 

– Innocent Sibale, 14 let, 7. třída

__________________________

“Ráda tu vařím, protože sem do školy chodí moje tři děti.” 

– Janifa Maxwell, dobrovolná kuchařka

__________________________

“Jsem moc rád, že tady učím a že můžu vidět, co se díky kaši mění.”

– Dickson Sefa, učitel 7. třídy



Nápis ve škole



Fotografie z vaší školy



Fotografie z vaší školy



Fotografie z vaší školy

Innocent Sibale



Fotografie z vaší školy

Takondwa Chavula



Fotografie z vaší školy

Janifa Maxwell –

kuchařka dobrovolnice



Fotografie z vaší školy

Dickson Sefa – učitel



Fotografie z vaší školy

Ředitel



Fotografie z vaší školy



Z celého srdce děkujeme!



Chcete vědět víc? Kontaktujte náš 

tým nebo navštivte web

marysmeals.org


