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Mary’s Meals vyzývá k boji s celosvětovým hladem   
 

Mezinárodní charitativní hnutí, které provozuje školní stravovací programy, 
upozorňuje na nutnost zintenzivnění boje proti hladu ve světě 

 
Charitativní organizace Mary’s Meals zajišťuje programy školního stravování v nejchudších zemích světa. Daří se tak 
snižovat dětskou úmrtnost a díky vzdělání poskytovat dětem naději na lepší, plnohodnotný život. Aktivním zapojením 

dobrovolníků z řad místních obyvatel a využitím lokálních surovin jsou provozní náklady velmi nízké a průměrná cena za 
jídlo pro jedno dítě na celý školní rok dosahuje částky 459 Kč. 

 

Hnutí Mary’s Meals vyzývá lidi, aby podpořili aktuální výzvu, jejímž cílem je získat finanční prostředky pro nejchudší 

děti, které trpí ničivými následky celosvětové potravinové krize. Mary’s Meals je odhodláno zdvojnásobit své úsilí, 

aby se dostalo k „zapomenutým“ dětem, které se potýkaly s problémy již před pandemií, ale které nyní čelí akutnímu 

nedostatku potravin a v některých případech dokonce hladomoru.  

Již nyní poskytuje Mary’s Meals jedno školní jídlo denně více než 2,2 milionu dětí ve 20 zemích. Toto jednoduché 

řešení nejen zmírňuje hlad dětí, ale pomáhá jim soustředit se na učení a dokončit školní docházku. To jim následně 

dává naději na mnohem lepší budoucnost a možnost přispět k rozvoji svých vlastních komunit.  

V posledních třech letech však souběh konfliktů, COVIDu-19 a klimatických změn způsobil, že světový hlad nabyl 

nevídaných rozměrů. Situaci ještě zhoršily problémy v dodavatelském řetězci, které způsobila válka na Ukrajině a 

rostoucí životní náklady na celém světě. Mary’s Meals má proto před sebou ještě větší úkol – dostat se k dalším 

milionům hladovějících dětí, které stále čekají na bezpečí, jídlo a naději, kterou jim poskytuje každodenní strava ve 

škole. 

Od roku 2019 se počet lidí, kteří čelí akutnímu nedostatku potravin, vyšplhal ze 135 milionů na 345 milionů*. Z 

toho je 5,7 milionů dětí mladších pěti let, které v současnosti žijí jen krůček od hladomoru. Situace je zoufalá a teď 

je čas jednat. 

Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel a výkonný ředitel Mary’s Meals, říká:  

„V současné době hrozí, že nepředvídatelné kataklyzmatické události – pandemie Covidu, válka na Ukrajině a 

extrémní změny počasí – povedou k tomu, že přijmeme chronický hlad a hladomor jako strašlivou, ale 

nevyhnutelnou realitu, kterou nemůžeme ovlivnit. To ale není pravda. I nyní je na světě stále dostatek potravin pro 

celé lidstvo.“ 

Současná situace mohla mnohé přimět k tomu, aby zpochybnili proveditelnost druhé strategie OSN pro udržitelný 

rozvoj, kterou je „nulový hlad do roku 2030“. Magnus MacFarlane-Barrow však tvrdí, že bychom tento cíl měli mít 

stále na zřeteli, i když to bude vyžadovat neustálý důraz na to, aby se nejprve vyřešila celosvětová chudoba a 

probíhající konflikty: 

„Hlad není způsoben nedostatkem potravin, ale tím, že si velké množství lidí nemůže koupit to, co je k dispozici. 

Jakýkoli smysluplný pokus dosáhnout ‚nulového hladu‘ bude znamenat budování míru a zejména vymýcení extrémní 

chudoby. Není náhodou, že prvním cílem udržitelného rozvoje je ‚Nulová chudoba do roku 2030‘ “. 

Zjistěte více o výzvě Mary’s Meals k boji s celosvětovým hladem. Zjistěte, jak se i Vy můžete zapojit na 

www.marysmeals.cz.  

Odkaz na FOTOGRAFIE KE STAŽENÍ – ZDE. 
Článek popisující krizi přímo v dotčených oblastech si můžete přečíst – ZDE.  
 
Kontakt: 
Ing. Marek Telička 
tiskový mluvčí Mary’s Meals ČR 
marek.telicka@marysmeals.org 
+420 602 141 046 
 

* Zdroj: World Food Programme, červenec 2022 

http://www.marysmeals.cz/
https://contentlibrary.marysmeals.org/?c=4876&k=02febd82d7
https://www.marysmeals.cz/kdo-jsme/novinky-a-blogy/jak-zastavime-celosvetovou-potravinovou-krizi
mailto:marek.telicka@marysmeals.org


 
 

Poznámky pro vydavatele 
________________________________________ 

• Mary’s Meals stojí na jednoduché myšlence, která funguje. Charitativní hnutí poskytuje jedno jídlo denně hladovým 
dětem v místě jejich vzdělávání v oblastech, kde jim hlad a chudoba brání vzdělání získat.  
 

• Mary´s Meals zahájilo činnost v roce 2002; tehdy Magnus MacFarlane-Barrow navštívil Malawi v období hladomoru a 

setkal se tam s jednou matkou, která umírala na AIDS. Když se Magnus zeptal jejího nejstaršího syna Edwarda, jaké má 

životní sny, ten mu odpověděl jednoduše: „Chtěl bych mít dostatek jídla a jednou chodit do školy.“ Tato věta zásadně 

inspirovala práci organizace, která letos slaví 20 let od založení. 

 

• Mary’s Meals krmí každý školní den více než dva miliony hladových dětí ve 20 zemích – Beninu, Ekvádoru, Etiopii, 
Haiti, Indii, Keni, Libanonu, Libérii, Madagaskaru, Malawi, Myanmaru, Nigeru, Rumunsku, Jižním Súdánu, Sýrii, Thajsku, 
Ugandě, Jemenu, Zambii a Zimbabwe. 
 

• Průměrná cena jídla pro jedno dítě na celý školní rok činí pouhých 459 Kč.  
 

• Pandemie Covid-19 zasáhla školní stravovací programy Mary’s Meals po celém světě. Museli jsme se rychle přizpůsobit, 
abychom zajistili, že děti nezůstanou bez naprosto nezbytné výživy, a začali jsme distribuovat potraviny do komunit, 
kde jsou děti závislé na Mary’s Meals, aby si mohly jídlo připravit doma. 
 

• Dílo Mary’s Meals je závislé na práci – „malých skutcích lásky“ – mnoha tisíců lidí po celém světě. Součástí tohoto 
obrovského hnutí je i mnoho rodičů v komunitách, kterým sloužíme. Pracují jako dobrovolníci ve školních 
stravovacích programech, vstávají za úsvitu a vaří jídlo pro své děti.  
 

• Mary´s Meals provozují komunity v programových zemích. K přípravě jídel se ze 75 % používají místní suroviny. Hnutí i 
tímto způsobem pomáhá podporovat rodiny a oživovat místní ekonomiku. 
 

• Magnus MacFarlane-Barrow je zakladatelem Mary’s Meals a autorem bestselleru Bouda, která krmí milion dětí. Kniha 
vypráví o tom, jak se z jednorázové pomoci stalo celosvětové hnutí, které aktuálně každý školní den poskytuje jídlo více 
než dvěma milionům dětí z těch nejchudších částí světa. V září 2021 byla ke knize dopsána nová předmluva a epilog, 
protože hnutí dosáhlo významného mezníku – dvou milionů dětí nasycených každý školní den.  


