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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 jim může změnit život. 

 

Bez vaší pomoci by tyto děti pracovaly na 

polích, jako pouliční prodavači, anebo také 

prohrabávaly odpadky, jen aby přežily.  

 

Díky vaší štědrosti  dostane 1 667 067 dětí v 

19 zemích světa jídlo od Mary´s Meals, a to 

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 dětí.  
 

 

 

 

 

  

Děkujeme, že měníte životy! 



• V místních komunitách zprostředkováváme 

program školního stravování, které mění 

životy dětí v místech, kde chudoba a hlad 

jinak neumožňují přístup ke vzdělání.  

 

• Mary’s Meals vzniklo 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 jednou 

mohl chodit do školy.“  

 

• Naší vizí je, aby každé dítě dostalo jedno 

jídlo denně v místě svého vzdělávání a aby 

ti, kteří mají nadbytek, se dělili s těmi, 

kterým se nedostává ani těch 

nejzákladnějších věcí.  

O Mary’s Meals 



• Náklady na stravování pro jedno dítě po 

celý školní rok je pouze £15.90 /  

    €18.30 / $21.00! 

 

• Denně sytíme 1 667 067 dětí v 19 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 minimu – nejméně 93% všech 

příspěvků jde na přímou charitativní 

činnost. 

 

• Naše práce by nebyla možná bez 

odhodlaných, 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 podávají školní jídla dětem.  

 

• Kdykoliv je to možné, kupujeme 

suroviny od místních zemědělců                        

a výrobců. Tímto podporujeme rozvoj 

lokální 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 



Téměř polovina obyvatel v Keni trpí 

chudobou a hladem a má omezený 

přístup k základním věcem, které 

často považujeme za samozřejmé, 

jako je zdravotnictví, elektřina                       

a nezávadná pitná voda.  

  

Je běžné, že děti z těch 

nejchudobnějších komunit často 

nechodí do školy, a tak nemají 

možnost využít šance na lepší 

budoucnost.  

  

Díky vaší velkorysosti společně 

sytíme více než 70 000 hladovějících 

dětí ve školkách v pouštní oblasti 

Turkana a v základních školách ve 

slumech města Eldoret. 

Mary’s Meals v Keni 



Od té doby, co jejich matka musela 

odejít za prací do Súdánu, se dvojčata 

Anthony a Aggrey starají sami o sebe.  

  

Bratři si musí sami vařit, uklízet, 

shánět dřevo na topení, nosit zásoby 

vody a vypravovat se do školy. 

   

Na své malé zahrádce sice něco 

vypěstují, ale i přesto chodí často do 

školy hladoví. Díky Mary´s Meals v 

jejich škole chlapci vzkvétají. 

  

Anthony říká: „Dříve to pro nás bylo 

těžké. Doma často nebylo nic k jídlu, a 

tak jsme byli hladoví. Teď přijdeme do 

školy a dostaneme najíst!” 
. 
 

 

Příběh Antonyho a Aggrei 



Informace o vaší škole 

Země Zapsaní žáci 

1 027 žáků 503 chlapců 524 dívek 

Jídlo 

Githeri (kukuřice a 

fazole)  Keňa 

Název školy: Základní škola Kiango, Keňa 

Sponzor: Přátelství z Česka; Mary’s Meals Czech Republic 

 
K pokrytí nákladů na jídlo pro tuto školu na rok 2019 bylo potřeba 432 367 

Kč.   

  

Pro rok 2020 bude třeba zajistit pro tuto školu částku 471 393 Kč (z důvodu 

navýšení jednotkové ceny na 459 Kč na jídlo pro žáka na celá školní rok).  



Kde se vaše škola nachází 

Eldoret 

Základní škola Kiango 



V Základní škole Kiango je zapsáno 

1 027 žáků, z toho 503 chlapců a 

524 dívek. Děti v Základní škole 

Kiango jsou ve věkovém rozmezí od 

1. do 8. třídy.  

 

Škola má 24 stálých tříd, ve kterých 

učí 22 kvalifikovaných učitelů.  

 

V areálu školy je dostupná pitná 

voda z kohoutku, který se nachází v 

blízkosti kuchyně, a k dispozici je 18 

suchých záchodů.  

O vaší škole 



Co jsme zaslechli ve škole  

 

„Díky školnímu stravovacímu programu se nás hlad netýká. Moc nám to pomáhá, protože často 

odcházíme z domu bez snídaně a školní oběd je pro nás zážitkem dne. Nechci zameškat jediný 

den.”  

– Doris, 6. třída 

__________________________ 

 

„Většina dětí v naší škole pochází z chudých poměrů a naši rodiče často nemají peníze na ty 

nejzákladnější věci jako je jídlo. Díky školnímu obědu chodíme do školy rádi, protože třeba u nás 

doma nemáme dostatek jídla pro mě a moje sourozence. Vynahrazuje mi to, že často nemám 

snídani nebo večeři.”  

– Paul, 6. třída 

__________________________ 

 

„Napřed bych chtěla poděkovat Mary´s Meals za možnost pomáhat naší komunitě tím, že vařím 

dětem. Moje děti chodí do této školy a díky stravovacímu programu lépe vycházíme, protože 

nemusím odkládat peníze na obědy. Díky této možnosti jsou si všechny děti rovny, protože každý 

dostává stejnou porci, a tak mohou všechny děti rozvíjet mezi sebou pozitivní vztahy bez 

jakýchkoliv překážek.”  

– Rose Mongina, dobrovolná kuchařka 

__________________________ 
 

 

 



Co jsme zaslechli ve škole  

„Díky školním obědům mám energii, abych rostl, četl a hrál si, a protože je to výživné jídlo, nemusím mít obavy z 

nemocí způsobených podvýživou, jako je marasmus nebo syndrom závažného nedostatku bílkovin. Školní obědy 

začaly, když jsem byl ve 4. třídě, a od té doby jsem ve škole čím dál lepší, protože chodím každý den a díky obědu 

jsem schopen se soustředit a potom také obstát při zkoušení.” 

– Richard, 7. třída 

__________________________ 

 

„Díky tomu, že tady máme stravovací program, chodí více dětí do školy, protože tento oběd je zasytí na celý den. Od 

té doby, co jsem v této škole, tak přicházím každý den a učím se daleko víc. V předchozí škole jsem jsem byl 

neúspěšný kvůli problémům s docházkou, protože jsem často pomáhal rodičům s pouličním prodejem zeleniny.” 

– Lawrence, 8. třída 

__________________________ 

 

„Počet dětí, které ukončí povinnou školní docházku, je u nás vyoský, protože děti chodí pravidelně do školy. Mohou se 

také lépe soustředit při vyučování a porozumět tomu, co učitelé vysvětluji, protože nejsou hladové.”  

– Mercy, 8. třída 

__________________________ 

 

„Jsem velmi vděčný za tuto velkorysou podporu ve formě školního stravování. Díky němu jsme byli svědky výrazného 

nárůstu zápisu k povinné školní docházce, a to především v nižších ročnících, protože rodiče jsou šťastní, že jejich 

děti mají možnost dostat oběd. Ve zkratce řečeno, tento program významně přispěl k zpřístupnění školního 

vzdělávání a k udržení záků ve vzdělávacím systému.“  

– Mr Polycarp, ředitel 

__________________________ 

 

 



Co jsme zaslechli ve škole  

 

 „Jsem nadšený, že můžu být dobrovolníkem v rámci tohoto stravovacího programu. 

 

Jsem učitelem matematiky a jako dobrovolník vedu program v naší škole. Mám radost, 

když vidím, jak děti denně přichází do školy. Starám se o to, abychom denně správně 

evidovali čísla připravených obědů, a těší mě, že můžu uplatnit svou matematickou 

specializaci nad rámec svého povolání.  

 

 Můžeme potvrdit, že díky poskytovaným školním obědům máme ve škole ustálenou 

docházku. Úroveň pozornosti a soustředení při vyučování se také výrazně zvýšila, 

protože děti nejsou hladové. 

 

V neposlední řadě jsme byli také svědky toho, jaké pozitivní dopady má zavedení 

stravovacího programu na vzájemnou spolupráci mezi školou a místní komunitou.” 

 

 

– učitel zodpovědný za školní stravovací program - Mr. Oanya 

__________________________ 
 

 

 

 



Nápis ve vaší škole 



Fotografie z vaší školy 



Fotografie z vaší školy 



Fotografie z vaší školy 

 



Fotografie z vaší školy 



Fotografie z vaší školy 



Fotografie z vaší školy 



Fotografie z vaší školy 



Fotografie z vaší školy 



Mockrát děkujeme! 



Chcete vědět víc? Kontaktujte náš 

tým nebo navštivte web 

marysmeals.cz 


