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• Díky vám se děje něco úžasného. Každé 

dítě ve škole, kterou podporujete, dostává

každý den najíst, a tak dostává 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 chvíli zprostředkovat 

detailnější zprávu o vaší škole.

• Věříme 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! 

Děkujeme, že měníte životy!



• Mary’s Meals spolu s místními

komunitami poskytuje školákům

jedno jídlo denně, a tím mění jejich život.

• Náš program v současnosti funguje v 19

zemích, ve kterých často chudoba a hlad

znemožňují dětem získat základní

vzdělání.

• Naší vizí je, že každé dítě bude mít

přístup k jednomu jídlu denně v místě

svého vzdělávání a že ti, kdo žijí v

nadbytku, se budou dělit s těmi, kterým

chybí i to nejzákladnější.

• Mary’s Meals pro děti znamená naději a

možnost se jednou vymanit z chudoby.

O Mary’s Meals



• Pouhých £15.90 / €18.30 / US $21.00/ 

CAN $26.40 / 459,-Kč zajistí každodenní 

jídlo jednomu dítěti po celý školní rok.

• Naše myšlenka je jednoduchá a funguje.
Výzkum ukazuje, že děti, které dostávají

jídlo od 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 – alespoň 93% příspěvků jde

přímo na charitativní aktivity.

• Naše práce by nebyla možná bez

nadšených dobrovolníků a podporovatelů.

O Mary’s Meals



• Mary’s Meals funguje díky místním

komunitám.

• Naším úkolem je zprostředkovat suroviny, 

trénink a vybavení, aby dobrovolníci mohli 
vařit a podávat jídla dětem ve svých školách. 

V samotné Malawi máme více než 

80 000 dobrovolníků.

• V době, kdy jsou školy zavřené, dostávají  
rodiče od Mary’s Meals balíčky se 

surovinami, aby mohli svým dětem vařit 

doma.

• Kdykoliv je to možné, nakupujeme suroviny 
od místních zemědělců a dodavatelů. 

Podporujeme tak lokální ekonomiku, 

což má pozitivní dopad na celou komunitu.

O Mary’s Meals



• Malawi je jednou z nejchudších zemí světa.

Mnoho místních rodin se živí zemědělstvím, ale

mají často problémy vypěstovat dostatek úrody.

• V zemi funguje náš největší program školního

stravování a v současnosti více než třetina dětí

školního věku v Malawi dostává každý den jídlo

díky Mary’s Meals.

• Jednou z dětí je i 11letá Promise (na obrázku),

která sní o tom, že z ní bude zdravotní sestra.

• Promise říká: “Do školy přicházím hladová a

kaše mě zasytí. Díky ní mám energii a cítím se
zdravá.”

Mary’s Meals v Malawi



Naše odpověď na koronavirovou krizi



• Když se po celém světě začaly zavírat 

školy, domovy se pro děti staly místem 

vzdělávání.

• Museli jsme pohotově najít nové způsoby,

jak dětem nadále poskytovat jídlo od  

Mary‘s Meals. Toto jídlo je často to jediné, 

co během dne snědí.

• Ve spolupráci s vládou, zástupci komunit                        

a našimi místními partnery jsme 

zorganizovali nové způsoby distribuce.

• Díky naší pohotové reakci jsme nadále

schopni podporovat i na dálku všechny děti,

které se na nás spoléhají. V zemích, kde

jsou školy zavřené, zprostředkováváme

rodinám potravinové balíčky a

pokračujeme v poskytování jídel ve školách

všude tam, kde je to možné.

.

Naše odpověď na koronavirovou krizi



Naše odpověď na koronavirovou krizi

• Jsme rozhodnuti podporovat děti v

Malawi potravinovými balíčky do té

doby, než se budou moci bezpečně

vrátit zpět do škol.

• Rodiče a opatrovníci si balíčky

vyzvedávají v distribučním centru.

Dodržují se všechna nezbytná

hygienická pravidla a rozestupy.

• Rozdáváme také mýdlo a informujeme o

správném postupu při umývaní rukou,

aby byly místní komunity co nejvíce

chráněné proti nákaze.

• Neúnavně pracujeme na tom, abychom

byli připraveni znovu obnovit školní

stravovací programy hned, jak se školy

opět otevřou.



Svědectví – Chrissy Peredzu, Malawi

“Můj manžel je podnikatel a máme to požehnání, že 

máme čtyři děti. Zároveň se starám o svou neteř, 

takže máme celkem pět dětí. Můj prvorozený je v 

prvním ročníku na střední, druhý dokončuje základní 

školu, moje neteř je sedmačka, předposlední je v 5. 

třídě a nejmladší je ve školce.

Podporuji svého manžela tím, že prodávám

nealkoholické nápoje, sladké pivo a zmrzlinu. Prodej

ale bohužel výrazně klesl kvůli koronavirové situaci a

to se odráží na našem rodinném rozpočtu. Jsem

vděčná za to, že dostáváme pro děti potravinové

balíčky, a tak se nemusím bát, jak obstarám snídani.

Jsem šťastná, že mám pro děti kaši phala a ony se

tak můžou soustředit na učení, aniž by je trápil hlad.“



Svědectví – Kumaleje George, Malawi

“Jsem tady spolu s dalšími rodiči, abych si vyzvedl

příděl kaše likuni phala. Je naší zodpovědností

chránit se navzájem tím, že dodržujeme všechna

doporučení, včetně umývání rukou a udržování

dvoumetrových rozestupů.

Můžu s radostí potvrdit, že se máme dobře, a to i 

díky tomu, že spolu s dalšími rodiči, jejichž děti chodí 

do stejné školy, máme možnost dostat jídlo, díky

kterému máme v našich rodinách postaráno o 

snídani.

Výhodou naší rodiny je, že bydlíme nedaleko školy, a 

tak jsem vždy schopna se zapojit do jakékoliv školní

aktivity, která vyžaduje pomoc od rodičů. Věřím, že

daleko více rodičů se teď bude zapojovat do dění ve

škole. Je to jeden ze způsobů, jak můžeme vyjádřit

vděčnost za to, jakým způsobem školní stravovací

systém podporuje naši komunitu.“



Děkujeme!

• Jednou ze základních hodnot Mary‘s Meals je

víra v dobrotu každého člověka.

• Během současné krize jsme svědky této dobroty

v rodině Mary‘s Meals každý den.

• Jsme nesmírně vděčni všem našim

dobrovolníkům a podporovatelům za to, že vložili

důvěru v naši práci pro děti a rodiny, které se

spoléhají na pomoc Mary‘s Meals.

• Děkujeme vám za to, že díky vám mají tisíce dětí

co jíst, a tak mají naději do budoucna.

• Nejnovější informace o naší reakci na

pandemii naleznete na www.marysmeals.org

nebo na našich sociálních sítích.



Více informací o Mary’s Meals

a o způsobech, jak se spojit

s naším týmem, naleznete na:

marysmeals.org


