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Děkujeme, že měníte životy!
•

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.

•

Je nám líto, že kvůli uzavření škol v
důsledku šíření koronaviru Vám nejsme
schopni v tuto chíli zprostředkovat detailní
zprávu o vaší škole.

•

Veříme však, že následující shrnutí, které
mimo jiné obsahuje informace o naší
pomoci v důsledku pandemie, Vám ukáže,
že práce Mary‘s Meals je potřebná více než
kdy předtím.

•

Děkujeme Vám za Vaši podporu!

O Mary’s Meals (i)
• Mary’s Meals spolu s místními
komunitami zprostředkovávají školákům
každodenní jídlo, které jim mění život.
• Náš program v současnosti funguje v 19
zemích, ve kterých často chudoba a hlad
znemožňují dětem získat základní
vzdělání.
• Naším cílem je, 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 ty nejzákladnější věci.
• Mary’s Meals pro děti znamená naději a
možnost se jednou vymanit z chudoby.

O Mary’s Meals (ii)
• Pouhých €18.30 / 459 Kč nasytí
jedno dítě po celý školní rok!
• Naše myšlenka je jednoduchá a funguje!
Výzkum ukazuje, že děti, které dostávají
Mary’s Meals:
- mají více energie
- cítí se zdravější a spokojenější
- lépe se soustředí
- mají lepší školní výsledky

• Jsme zavázáni držet naše náklady na
minimum – nejméně 93% příspěvků jde
přímo na charitativní aktivity.
• Naše práce by nebyla možná bez
nadšených, motivovaných dobrovolníků.

O Mary’s Meals (iii)

• Mary’s Meals funguje díky místním
komunitám.

• Naším úkolem je zprostředkovat
suroviny, zaškolení a vybavení, aby
dobrovolníci mohli vařit a podávat
jídla dětem ve svých školách.
• Kdykoliv je to možné, nakupujeme
suroviny od místních zemědělců a
dodavatelů. Podporujeme tak lokální
ekonomiku, což má pozitivní dopad na
celou komunitu.

Mary’s Meals v Libérii
• Téměř dvě třetiny obyvatel Libérie žijí v
chudobě a většina těchto trpících komunit nemá
přístup k elektřině a tekoucí vodě.
• Třebaže v zemi panuje už více než deset let
mír, dopady občanské války jsou stále zřetelné.
Mnoho ze škol zničených během bojů ještě
nebylo znovu vybudováno a více než 60%
tamních dětí se nedostává vzdělání.
• Ebolová krize měla taktéž devastující dopad.
Mnoho dětí ztratilo své příbuzné a také roky
možnosti se vzdělávat, protože byly zavřené
školy, aby se zabránilo šíření nemoci.
• Společně zprostředkováváme školní jídla, která
mění život více než 120 000 dětem v oblastech
Bomi, Bong, Grand Cape Mount, Gbarpolu a
Montserrado.

Naše odpověď na koronavirovou krizi

Naše odpověď na koronavirovou krizi (i)

• Po celém světě jsou zavřené školy a
domovy se pro děti staly místem vzdělávání.
• Museli jsme pohotově najít nové způsoby,
jak zprostředkovat Mary‘s Meals dětem. Toto
jídlo je často to jediné, co během dne snědí.

• Ve spolupráci s vládou, zástupci komunit a
našimi místními partnery jsme připravili nové
způsoby distribuce.
• Díky těmto změnám jsme v součastnosti
schopni všem dětem, které se spoléhají na
naše výživná jídla, zprostředkovat
potravinové příděly.

Our Covid-19 response (ii)

• We are providing children with food at
home, until it is safe for them to return to
the classroom.
• Parents and guardians collect the food
from a central distribution point –
observing all necessary hygiene and
social distancing measures.
• We are also distributing soap and
handwashing guidance to help support
communities’ resilience to the virus.
• We are working hard to ensure we are
ready to continue with our normal activity
once schools start to re-open.

Případová studie Covidu v Libérii: Blamah Varney
• Budeme děti podporovat potravinovými
příděly do té doby, než se budou moci
bezpečně vrátit zpět do škol.
• Rodiče a opatrovníci si vyzvedávají své
příděly v distribučním centru. Všechna
nezbytná hygienická pravidla a rozestupy
jsou dodržovány.
• Rozdáváme také mýdlo a informujeme o
správném postupu při umývaní rukou,
aby byly místní komunity co nejvíce
odolné proti nákaze.
• Bezúnavně pracujeme na tom, abychom
byli připraveni znovu obnovit školní
stravovací program, jakmile se školy
opět otevřou.

Thank you!
• One of the core values of Mary’s Meals is that we
believe in the innate goodness of people.

• In this time of crisis, we are seeing this
goodness every day from all corners of
the Mary’s Meals family.
• We are so grateful to all our volunteers and
supporters for keeping their faith in our
mission for the sake of the children and families
who rely on Mary’s Meals.
• Thank you for the crucial role you are playing in
bringing food and hope to thousands of children.
• For the latest updates about our Covid-19
response, visit our website: marysmeals.org or
social media channels.

Více informací o Mary’s Meals
a o způsobech, jak se spojit
s naším týmem, naleznete na:
marysmeals.org

