
Android vývojář pro Mary’s Meals 

Nabízíme ti možnost využít své dovednosti ve vývoji Android aplikací v rámci 
smysluplného dobrovolnického projektu pro organizaci Mary’s Meals. 
  

Ambiciózní cíl s reálným dopadem 
Naším cílem je vytvořit fundraisingovou aplikaci, která nám umožní sledovat ušlé kroky či 
uběhnuté kilometry a ty pak díky sponzorům proměnit na pomoc dětem v chudých částech světa. 
  
Koho hledáme 
Hledáme člena týmu, který má chuť využít své znalosti a dovednosti pro dobrou věc. Konkrétně 
bys měl rozumět vývoji aplikací pro Android – uvítáme zkušenosti s backendem, frontendem i 
vedením týmu vývojářů. Jinými slovy, ať už jsi ostřílený profík nebo nadšený junior, oceníme tvou 
pomoc.    
  
O aplikaci 
Pojmenovali jsme ji Move for hope a vzniká pro českou pobočku organizace Mary’s Meals. Do 
budoucna se však může rozšířit i jinam – Mary’s Meals působí po celém světě. Konkrétně by měla 
aplikace registrovanému uživateli počítat uběhnutou vzdálenost či ušlé kroky. Dále by uživatel 
mohl zakládat a připojovat se do soukromých i veřejných výzev a nechyběly by i žebříčky pro ty 
soutěživější z uživatelů. Do budoucna plánujeme další rozšíření pro školy a potenciálně ujeté 
kilometry na kole. Plánujeme vytvořit i verzi zaměřenou na školy, aby se mohli zapojovat i mladší 
děti. 
  
Prakticky 
Práce na aplikaci začne v následujících týdnech a bude probíhat přibližně následujících šest 
měsíců. Komunikujeme přes Slack. V týmu bude řada dalších dobrovolníků, kteří mají zkušenosti 
s vývojem pro iOS i Android, HCI, uživatelským testováním a marketingem. 

Chceš se přidat do týmu? 
Ozvi se nám na mailovou adresu: 
kristina.treskova@marysmeals.org 

O Mary’s Meals 

Mary’s Meals je charitativní nevládní nízkonákladová organizace, které se primárně zabývá 
programy školního stravování v rozvojových zemích. Pomoc jednotlivým školám je podmíněna 
aktivním zapojením místní komunity. Součástí této pomoci je vybudování kuchyně na pozemku 
školy, kam každý den dochází skupina dobrovolníků, většinou z řad rodičů, kteří připravují jídlo 
ze surovin zajišťovaných Mary’s Meals. Pokud je to možné, pochází suroviny od místních farmářů. 
Průzkumy ukazují zvýšení počtu zápisů do škol, zlepšení docházky, větší soustředěnost žáků 
během vyučování a zlepšení jejich tělesného a psychického zdraví. Dlouhodobé cíle takovéto 
pomoci jsou: povzbuzení komunit v podpoře vzdělávání, podpora místních drobných zemědělců 
a uznání potřeby školního stravování ze strany vlády. Působení dobrovolníků Mary’s Meals 
nespočívá v přímé pomoci v rozvojových zemích, neboť by to bylo v rozporu se snahou o udržení 
nízkých nákladů a zapojení lidí z tamních oblastí.  
 


