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Naše prohlášení o hodnotách 

Naše zásadní hodnoty 

Veškerá naše práce stojí na hodnotách, které by měli sdílet všichni, kdo jsou účastni našeho 

poslání (od těch, kdo získávají finance, po dobrovolníky žijící a působící v nejchudších 

komunitách, do kterých směřuje naše pomoc). 

 

Máme důvěru ve vrozenou lidskou dobrotu 

1. Věříme, že lidé budou ochotni štědře reagovat, když se dozvědí o potřebách lidí trpících 

extrémní chudobou. Jménem těchto chudých se snažíme poskytovat informace o jejich 

potřebách. 

2. Věříme, že lidé budou ochotni dobrovolně darovat peníze a potřebné věci chudým; naším 

cílem je tedy zajistit pro ně nejrůznější účinné způsoby, jak pomáhat. 

3. Věříme, že lidé budou ochotni nezištně věnovat svůj čas i schopnosti. Jsme dobročinná 

organizace a budeme vždy odkázáni na štědrost dobrovolníků. 

4. Očekáváme, že naši zaměstnanci budou chápat svou práci jako poslání.  

5. Vnímáme ochotu lidí modlit se a postit za naši práci a zveme je, aby se tak podíleli na 

našem poslání. 

6. Věříme, že každý je schopen nějakým způsobem přispívat k našemu poslání a vítáme 

všechny, kteří si přejí tak činit nehledě na svůj původ, rasu, víru, věk, pohlaví nebo zdravotní 

omezení. 

7. Věříme, že naše dobré skutky mohou přinést naději a pokoj komunitám trpícím nejhoršími 

formami chudoby, násilí a nespravedlnosti. Proto se snažíme pracovat v oblastech, kde je 

problém utrpení mimořádně naléhavý. 
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Máme úctu ke každé lidské bytosti a vážíme si rodinného života. 

1. Věříme, že lidé, kteří vyžadují naši pomoc, by neměli být vnímáni jako problém, ale jako ti, 

kdo se mohou stát důležitými tvůrci nové, lidštější budoucnosti pro všechny. 

Proto je naším úkolem: 

 Naslouchat a učit se od lidí v nouzi a odpovídajícím způsobem jim nabízet pomoc. 

 Poskytovat pomoc ve svobodě, aniž bychom kdy nutili ty, kteří ji přijímají, ke změně víry 

nebo přesvědčení či posuzovali jejich jednání v minulosti. 

 Pečovat o lidský život. Naše práce pomáhá jednotlivcům plně využívat svých možností  

a rodinám dává svobodu růst a rozvíjet se podle vlastní volby. Ctíme právo každé lidské 

bytosti na život od početí až po přirozenou smrt. 

 Poskytovat pomoc v dostatečné a vhodné míře, zároveň však zajistit, abychom nikdy 

nevytvořili kulturu závislosti na této pomoci.   

 

2. Věříme, že každý dobrovolník i zaměstnanec má jedinečnou a zásadní roli při plnění 

našeho poslání. Proto se budeme snažit umožnit všem zúčastněným vykonávat tento úkol 

podle jejich nejlepších schopností. Naší snahou bude: 

 Předávat naše představy, poslání a hodnoty všem, kdo se angažují v naší práci. 

 V případě potřeby zajistit školení pracovníků. 

 Vytvářet pečující, nápomocné a bezpečné pracovní prostředí. 

 Vytvářet pracovní kulturu, která respektuje závazky rodinného života. 

 Informovat naše zaměstnance a dobrovolníky o rozvoji naší činnosti. 

 

Věříme, že jsme dobrými správci prostředků, které jsou nám svěřeny. 

1. Usilujeme o otevřenost a odpovědnost vůči všem našim podporovatelům i těm, kteří jsou 

aktivně zapojeni do naší práce. 

2. Snažíme se udržet velmi nízké náklady na získávání financí a administrativu, abychom tak 

mohli směrovat co největší množství zdrojů přímo k potřebným. 

3. Napomáháme rozvoji dlouhodobých vztahů založených na vzájemné důvěře mezi těmi, 

kteří s námi pracují pro chudé a těmi, kteří naši práci sledují. 

4. Budeme dbát o to, aby všechny naše činnosti byly prováděny zodpovědně vůči životnímu 

prostředí. 

5. Budeme usilovat o to, aby všechny naše podpůrné a přidružené organizace přijímaly naše 

představy, poslání a hodnoty. 

6. Budeme pravidelně hodnotit účinnost a vhodnost naší práce a budeme vždy ochotni 

v případě potřeby naše metody přizpůsobovat a vylepšovat. 
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Název hnutí a jeho původ 

V roce 1992 jedna rodina v Argyllu ve Skotsku vyhlásila sbírku na pomoc lidem v Bosně-

Hercegovině, kteří trpěli kvůli tamější válce. Učinili tak ze svého domova, rodinného domu 

modlitby Craig Lodge, katolického duchovního centra, které otevřeli po rodinné pouti do 

Medžugorje v roce 1983. 

Tvrdí se, že od roku 1981se v Medžugorje v Bosně-Hercegovině zjevuje Panna Maria -  

a právě tam směřovala první sbírka a dodávka humanitární pomoci. Z této původně 

jednorázové akce vzešla organizace nazvaná Skotská mezinárodní pomoc, která nadále 

dovážela humanitární potřeby v ceně milionů liber lidem v tísni a financovala různé jiné 

projekty zaměřené na pomoc těm nejchudším z chudých v několika dalších zemích po celém 

světě. 

Když v roce 2002 pracovníci Skotské mezinárodní pomoci dodávali potraviny do Malawi, 

uvědomili si, že mnoho chudých dětí tam nechodí do školy, protože pracuje, aby přežilo. 

Došli k přesvědčení, že poskytnout dětem ve škole jedno jídlo denně by mohlo narušit kruh 

chudoby a toto přesvědčení stálo u zrodu hnutí Mary´s Meals. 

Lidé, kteří toto hnutí pojmenovali a pomáhali Skotské mezinárodní pomoci zahájit první 

projekty Mary´s Meals v Malawi, také vděčili za proměnu svého života poutím do 

Medžugorje. Skotská mezinárodní pomoc se brzy začala téměř výhradně věnovat hnutí 

Mary´s Meals, které se rychle šířilo po světě. 

V roce 2012 Skotská mezinárodní pomoc oficiálně změnila svůj název na Mary´s Meals. Nese 

jméno Marie, Ježíšovy matky, a je často označována za ovoce Medžugorje. Je to práce, která 

je zacílena na pomoc všem bez rozdílu, respektuje a oslovuje lidi všech vyznání i ty bez 

vyznání. 

 


